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UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Art. 2.

De Linschoten-Verecniging heeft ten doel de uitgave in het

oorspronkehjke, van zeldzame of onuitgegeven Nederlandsche

zee- en landreizen en landbeschrijvingen.

Werken van anderen aard worden slechts uitgegeven, indien

daartoe bijzondere aanleiding bestaat.

Art. 3.

De Vereeniging bestaat uit eereleden, donateurs en gewone

leden.

Over het toetreden der leden beslist het Bestuur.

De gewone leden betalen een j aarlijksche bijdrage van vijftien

gulden.

Donateurs zijn zij, die een bijdrage in eens van ten minste

/ 500.— aan de Vereeniging schenken, of jaarlijks een contributie

van minstens / 40.— betalen.

Art. 4.

Het lidmaatschap loopt van den eersten Januari tot den laat-

sten December.

De leden, die niet langer als zoodanig wenschen aangemerkt te

worden, moeten daarvan aan den Secretaris vóór den eersten De-

cember schriftelijk bericht zenden. Bij gebreke daarvan blijven zij

aansprakelijk voor de bijdrage van het volgend jaar.

Art. 5.

De leden ontvangen een exemplaar van de werken, die door

het Bestuur aangewezen zijn voor het jaar of de jaren, waarvoor

zij hunne contributie hebben betaald.

Voor alle nadere, inlichtingen w^ende men zich tot den

Secretaris -Penningmeester, Lange Voorhout 9, 's -Graven

-

hage.



REGELEN VOOR DE UITGAVEN DER
LINSCHOTEN-VEREENIGING

1. Zooveel mogelijk zal elke Zee- of Landreis, dan wel Landbe-
schrijving, afzonderlijk worden uitgegeven. Slechts bij al te

geringen omvang van een dezer, kan een andere tekst toege-

voegd worden aan de uitgave; deze toe te voegen tekst moet
evenwel aansluiten in onderwerp, of den hoofdtekst aanvul-
len. Groote teksten worden in meer dan een deel gesplitst.

2. Voor elke uitgave wordt den bewerker als eisch gesteld: dat
zij bevat als Inleiding een korte Bïographie van den schrijver

van 't reisverhaal; een uiteenzetting van de Aanleiding tot de

reis; en een Bibliographie van eventueele vroegere drukken
van het reisverhaal; voorts opheldering in den vorm van No-
ten onder den tekst daar waar de tekst opheldering vereischt,

en een Register (of Registers), benevens een lijst van geraad-
pleegde werken met plaats en jaar van uitgave aan 't slot.

3. De bewerker heeft vrijheid, in zijne Inleiding het resultaat

eener reis ook te beschouwen in zijn verband met later onder-
nomen reizen naar dezelfde streek of streken.

4. De noten onder den tekst moeten sober blijven, en niet ver-

vallen in uitweidingen. Is er echter bepaalde noodzakelijkheid
om dieper in te gaan op het een of ander gedeelte van den
tekst, dan mag dat geschieden in eene Bijlage achteraan. Ook
hier echter blijft soberheid plicht.

5. De tekst zelve moet met de grootste nauwkeurigheid herdrukt
worden naar de beste oudere uitgave, c.q. nauwkeurig ge-

drukt naar het handschrift, dat voor de uitgave dient. De ori-

gineele paginatuur van dien standaarddruk, dan wel van het
handschrift, wordt in de uitgaven der Linschoten-Vereeni-
ging tusschen groote haken [] doorloopend mede-opgenomen.

6. Als algemeene regel geldt, dat de tekst onverkort wordt her-

drukt. Uitlatingen zijn slechts dan veroorloofd, als het iets

geheel onbelangrijks geldt. De bewerker moet dan echter in

een noot toch rekenschap geven van wat hij wegliet.

7. Indien er voor de kennis van een bepaalde Zee- of Landreis
behalve de aan den druk ten grondslag gelegde tekst, in ar-

chieven of bibliotheken nog andere bronnen bestaan, moeten
deze bij de uitgave gebruikt en (indien noodig) in inleiding,

noten of bijlagen verwerkt worden.

8. Het opnemen van kaarten en platen wordt aan den bewerker
overgelaten, in overleg met de Commissie van voorbereiding.
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den, uitgegeven door S. Muller Fz. 1909. Met 2 kaarten.gr.
8vo. (/lO.—

) / 12.50

HENRY HUDSON IN HOLLAND. Aninquiryinto the ori-

gin and objects of the voyage which led to the discovery of the
Hudson River by Henry C. Murphy. Reprinted, with notes,

documents and a bibliography, by Wouter Nijhoff, Hon.
Secretary to the „Linschoten-Vereeniging". 1 909. uitverkocht

II. ITINERARIO. Voyage ofte schipvaert van JanHuygen van
Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien, 1579-1592. Uit-

gegeven door H. Kern. 1910. Deel I-II. Met portret, 3 kaarten
en 5 platen, gr. 8vo. (/20.—

)

/25.—

III. KORTE HISTORIAEL ende Journaels Aenteyckeninge van
verscheyden voyagiens in de vier deelen des wereldts-ronde, als

Europa, Africa, Asia ende Amerika gedaen door d. David
PiETERSz. DE Vries. Uitgcg. door H. T. Colenbrander. 1911.

Met portret, 2 kaarten en 18 platen, gr. 8vo. (/ 10.—) / 12.50

IV. DE REIS VAN MR. JACOB ROGGEVEEN ter ontdek-
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verricht door W. van Bemmelen. 191 1. Met 3 kaarten en 2

platen, gr. 8vo. (/ 1 0.—) / 12.50

V. BESCHRYVINGHE ende historische verhael van het Gout
Koninckrijck van Gunea anders de Gout-custe de Mina ge-

naemt, liggende in het deel van Africa, door P. de Marees.
Uitgegeven door S. P. L'Honoré Naber. 1912. Met 1 kaart en
2 1 platen, gr. 8vo. (/ 1 0.—) / 12.50

VI. TOORTSE DER ZEEVAERT door Dierick Ruiters,
1623. — Samuel Brun's Schiffarten, 1624. Uitgegeven door
S. P. L'Honoré Naber. 1914. Met 1 kaarten 1 plaat. gr. 8vo.

(/lO.—
) / 12.50

VII. DE EERSTE SCHIPVAART der Nederlanders naar Oost-

Indië onder Cornelis de Houtman, 1595-1597. Journalen, do-

cumenten en andere bescheiden, uitgegeven en toegelicht door
G. P. RouFFAER en J. W. IJzerman. Eerste deel. d'Eerste

boeck van Willem Lodewycksz. 1915. Met titelplaat, 2 portret-

ten, 8 kaarten en 47 platen, gr. 8vo./ 25.— Niet afzonderlijk

') De prijzen tusschen haakjes gelden voor leden.
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titelplaat. gr. 8vo. (/ 10.—) / 12.50

XL REIZEN IN ZUID-AFRIKA in de Hollandse tijd. Uitgege-
ven door E. C. GoDÉE Molsbergen. Eerste deel. Tochten
naar het Noorden, 1652-1686. 1916 uitverkocht

XII. REIZEN IN ZUID-AFRIKA in de Hollandse tijd. Uitgege-
ven door E. C. GoDÉE Molsbergen. Tweede deel. Tochten
naar het Noorden, 1686-1806. 1916 uitverkocht

XIII. DE OOST-INDISCHE COMPAGNIE in Cambodja en
Laos. Verzameling van bescheiden van 1 636- 1 670. Uitgegeven
en toegelicht door Hendrik F. N. Muller. 1917. uitverkocht

XIV. REIZEN VAN WILLEM BARENTS, JACOB VAN
HEEMSKERCK, JAN CORNELISZ. RIJP en anderen
naar het Noorden, 1594-1597. Verhaald door Gerrit de
Veer. Uitgegeven door S. P. L'Honoré Naber. Eerste deel.

1917 uitverkocht

XV. REIZEN VAN WILLEM BARENTS, JACOB VAN
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naar het Noorden, 1594-1597. Verhaald door Gerrit de
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(Inleiding en Bijlagen). 1917 uitverkocht
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Dat 26. Capittel.

Deroute ofte die Coursen vande Haven Bantam af, tot die

Haven van Calapa, diemen noemt Sunda Calapa ^) , beyde

Havens gheleghen aende noordtzyde van 't Eylandt Java

major.

Seylende uyt de Haven van Bantam naer Sunda Calapa, sult cours van

uwen cours nemen tusschen 't Eylandeken ende 'tEylandt Bantam na

(ghelegen tegen over den krommen hoeck) door ^), om dies-

wille dat de stroomen naert Canael ofte Straet toe loopen, seylende

ontrent een schuet van een stuck geschuts van alle d'Eylanden Diepten

af daer langhes heen : want isser over al su3rver ende schoon van Eyianden.

5, ó vadem diepten, modder gront, overmits datter (vanden gen groote

hoeck vande bocht, ofte den krommen hoeck) een groote bancke ^l^^J^^
ofte drooghte afsteeckt ; Desen hoeck om wesende, sult gaen loo- men hoeck

pen op 6, 7 vadem diepten, tot een goede mijl daer van af: want

van desen krommen hoeck ^) af, tot eenen anderen (diemen daer

naer aen 't selfde landt heeft,) ist altemael banckachtigh ende

ondiep van sanden, ende tZeewaert van dese punt af, leyt een

langhwerpigh Eyland, ghenaemt Pulo Tunda ^) , ende 3 ofte 4 mylen piaets van

oostwaert daer van af, streckt eenen geheelen regel Eyianden ^), puio^^Tun-

onder groote ende kleyne, welcke altemael op de selfde strec- ^^' ™^t
^ ^ i. eenen hee-

kinghe heen ligghen; 'teynde van dese Eyianden (twelcke zijn len reghei

4 Eyianden by een, te weten, een groot ende drie cleyne) zijn
j^fg^^g^^'

aenden ander ghehecht met Riffen, ende sult dicht langes dese omtrent
dcsc Ey-

Riffen heen 24 ende 25 vadem diepten vinden, sult alle deseianden.

Eyianden (die op desen reghei heen strecken) laten t'Zeewaert

van u af.

r55j-] Van de voorsz. punt ghenaemt den krommen hoeck af, so Geiegent-

strect alle de custe tot Calapa toe oost aen, ende heeft wat van krommen
^

o. ten z. Sulter langes heen loopen op de 7 ende 8 vadem diepten:
^2t^3, toe*

want so ghy verder t'Zeewaert in waert, soo loopen de stroomen

^) Soenda Kalapa, de oude naam van de vrij belangrijke negorij aan de monding

der Tjiliwong, later Djakatra en Batavia. Zie Ene. v. Ned.-Indië (2de druk) sub:

„Batavia". Bij de inlanders werd voor deze negorij veelal de naam „Sulakarta" of

„Surakarta" gebruikt. Zie Brandes in Tijdschr. voor Ind. Taal-, Land- en Volkenkun-

de, deel XXXVII 1894, „Yogyakarta".

^) Tusschen Pamoedjan Besar en Tandjong Pontang door.

*) Tandjong Pontang.

*) Nog steeds: P. Toenda of P. Babi.

') De Hoorn-Eilanden en de Agnieten-Eilanden.

Itinerario V 10
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te seer naer de Straet ofte 'tCanael (dat tusschen lava ende

Samatra naer buyten is loopende) toe, 'twelcke u tegens is, ende

Vier myien is van veel diepten ; Vier mylen vanden krommen hoeck i) ofte

krommen P^^^t voortaen, so heeft de custe een ander punt ^) landts, alwaer
hoeck een recht tegens over, te weten, een mijl tZeewaert daer van af, is
punt lants,

ende daer gheleghen een ront Eylandt ^), en sult tusschen dit Eylanat

een^^Ey^^"^ ende 'tlandt niet door loopen : want is over al seer ondiep, ende
landt. steenighe gront "*); daer loopen alleenlijcken cleyne Fusten door;

schouwin- sult ccu half mijl t'Zeewaert daer van af loopen: want is daer

door^'^niet ^^^S^^^ heen altemael steen; Een cleyne mijl weeghs voorby dit

te loopen. Eylaud, heeftmen een ander lanck Eylandt, ende dan noch wat

virfge
^
van voorder aeu, te weten daer dicht by, leyt noch een ander cleijn

verschey- Eylandt ^) ; Van dese 2 Eylanden af een mijl weeghs z.o. waert

den. aen, te weten dicht by 't landt, liggen noch 2 ander Eylanden ^)

;

tusschen die bovengenoemde Eylanden ende dese twee Eylanden

heen, heeftmen een Cannael van 6, 7 vadem diepten; daer door

loopende, sult altoos d'Eylanden van ter Zee-waert aldernaest

loopen, ende so ghy daer niet en begheert door te passeren, so

Diepten looptcr buytcn om tZeewaert daer van af, al waer sult vinden

de^EyiaS '2, 13, 15 vadem diepten. Van dit lanck Eylandt af n. aen, vol-

^^°- eijnden d'Eylanden van ter Zeewaert, die de Riffen hebben, als

gheseyt is, ende maken een mont ofte open van een Canael van

een groote mijl weeghs, sult alhier d'Eylanden die nae 't landt

Waer- hggcu aldernaest loopen: want loopende by d'Eylanden van die

ge^°vro?de
'^ Zeewaerts in liggen, sout terstont de Riffen comen te sien, die

Riffen by- yan saut ende oock van steen zijn, welcmen tmeestendeel mettet
de Eylan- '

den, etc. leegh water ontdeckt siet ').

Ghepasseert wesende het langhe Eylandt, ende 'tander datter

een schuet van een stuck geschuts voorby leijdt, als oock die

tweede die voorder aen ligghen, ende 'tland vande Custe die de

Gelegent- puut hccft, SO heeftmen wat voorby dese punt noch ander vier

vfer^ Ev^ Eylanden ligghen, tusschen welcke ende 'tlandt men gants niet

landen. passcreu eu mach, ende een cleyne mijl oostwaert aen, zijn ghe-

legen noch ander vier Eylanden, te weten, twee ende twee op de

*) Tg. Pontang.

') Tandjong Kait.

') Menscheneter of Laki.

*) Rif van Menscheneter.

*) Groot en Klein Kombuis of Lantjang en Bokor.

') Middelburg of Ramboet en Amsterdam of Ontong Djawa.

') Een verwarde voorstelling.
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ry ; op 't eijnde van dese 4 Eylanden t'Zeewaert in, leijt een witte Beschry-

sant drooghte die altoos ontdeckt leijt ; alle dese ghementioneerde vjer^^Ey-^"

Eylanden sult ghy laten aende rechter hant, te weten aende zvde landen met
-^ •' eendroogh-

van 't landt ; Wesende aende zuydzyde voorby dese witte sandt te.

drooghte, sult komen te sien binnen int landt twee hooghe ber-

gen ^), welcke ligghen oost ende west vanden anderen verschey-

den, ende aende voet vanden bergh int oosten, is gheleghen de Gedaente

Haven van Calapa 2), alwaer ghy 't setten sult. ven'^va"^"

Als ghy binnen in de Haven wilt loopen, de voorsz. drooghten Caiapa.

ende dan noch een Eylandt dat van daer naert landt toe leijt, om inde

voorby wesende, so sullen u bljrven int zuydoosten 4 Eylanden j^^^g" *^

die nae 't land toe strecken, ende noch een ander dicht by 't

landt, so sult u wachten van een sant drooghte, geleghen int waer-

noordtoosten, seer dicht vande Haven af, welckmen altoos sien g^^g°^^^^^"

mach, wort vande vloet wegh ghespoelt alst hoogh water is, ^^^

sult naer dese Eylanden toe loopen, welcke zijn gheleghen t'Zee- drooghte.

waert vande Haven af, wesende by daegh om die voorseyde

drooghten te schouwen, etc.

[56a] Dat 27. Capittel.

Deroute ofte die Coursen van 't Eyland Pulo Tymon ^) af, naer

de Haven van Sunda toe int Eylandt Java Mayor.

an 't Eyland Pulo Tymon af, looptmen naer 't Eylandt cours van

Binton ^) toe, (te weten, naer een punt landts die van 't self- ^^^° ^^',.
I ' \ ' ir mon nae t

\r . ^% / / ' \ ' JT mon
V de Eylandt aldermeest oostwaert in Zee uyt comt) z.z.o, Eyiand

ende n.n. west, dicht by dese punt ^) zijn gheleghen sommighe Rif-

fen van cleyne Rudsen ende Glippen, en heeft aende noordzydevan piaets van

dese punt een open ofte mont legghen, inde welcke gheleghen is cu^^gn en-

een groot Eylandeken van twee berghen, ende een dal int mid- ^e Rudsen.

den ^), ende langhs dese punt, minder als een half mijl van landt,

heeftmen 8 vadem diepten, van vlacke ende suyvere sant gront, van een

ende en heeft anders gheen vuyHcheyt, als die Steen-clippen ke^^meT

ende Rudsen, die dicht langhs 'tlandt heen ligghen '). t^^^ ^^^"

*) De Salak en de toppen van den Gedeh.

2) Ziep. 145, n. 1.

') Tioman; zie p. 103, n. 1.

*) Bintang; zie p. 102, n. 1.

') Tandjong Berakit, de noordpunt van Bintang.

») De omschrijving moet berusten op waarneming uit de verte.

') Postiljon-rif en Berakit-rots waren dus vermoedelijk onbekend.
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Van dese voorseyde punt van 't Eylandt Binton af, naer die

Tusschen z. oostcr punt van 't Eylandt Pm/o Panjon ^) toe, (welcke een

?^^° j^^g^' Eylandeken t'Zeewaert daer van af heeft) looptmen zuydtoost
Binton lig- eji(jg n.w., ende z.o. ten o. ende n. w. ten w. ; tusschen dit Ev-
gen 2 Ey-

i > i

landekens. landt Pitlo Punjoji ende tEylandt Binton leyt een open, twelcke

te middewegen twee vlacke cleyne Eylandekens heeft hgghen ^),

staende vol gheboomten, ende somen Pulo Panjon niet en mach

Diepte tus- passeren aende oostzyde, so machmen daer binnen door daer

den^ '^^^'"langhs by heen loopen, heefter 5 ende 6 vadem diepten van

goede gront, ende hebter nieuwers af te vreesen, dan van dat ghy

voor ooghen siet.

Gelegent- ^^^ Eyland Pulo Panjon is gelegen dicht by 't Eylandt Binton,

ïT^iand'^
* ende soo 't ghebuerde datmen hem so dicht by 't landt vont,

Panjon. datmen daer aende zj^de van ter Zeewaert niet voorby en mocht,

soo salmen loopen naer den hoeck van 't noordtwesten toe, al-

waer een ront Eylandeken ^) leijdt, 'twelcke ghy sult laten aende

zyde vant Eylandt, tusschen dat ende 'tEylandt niet loopende,

dan daer buyten om dicht by heen : want isser schoon, loopende

alsoo van binnen langhs 'tEylandt heen als gheseyt is: Aende

Aende z.o. zuydtoostcr hocck van dit Eylandt Panjon, zijn gheleghen dicht

lo Panjon by 't landt veel Eylandekens ende Glippen, ende twee mylen
^j.sgen veel zuydtoost dacr van af, is gheleghen een rondt Eylandt *) vol

ende Clip- gheboomten ; sult tusschen dese twee Eylanden door loopen.

Cours om ^^^^ '^ Eylandt van Lynga ^) toe, 'twelcke een schoone suyvere
na 'tEy- wcgh cndc Zcc is, ende soomen hem vont voorby dese voorsz.
landt Lyn- ° ' ,_,,•;
ga toe temont oftc opcn, so salmen buyten tEylandt om loopen: (want
oopen.

igg^^ schoon) zynen wegh voortaen; Van dit ront Eylandeken
vant Ey-af twcc mylcn naert zuyden toe, leijt een Riffe van steen ^),

ga moet- vande lenghte van een schuet van een Gotelingh, ende heeft maer

steen-riff
^^^ Rudse dic outdcckt is, doch men siet het water ofte die Zee

schouwen, op dc restc breken, waer van u sult wachten.

Van dit Eylandt af naer 'teijnde vande Eylanden van 't landt

Hoemen van Lynga, (gelegen dicht aende oostzyde van 't selfde Eyland,)

langs ende sait uwcu cours docn z. cudc z. ten o. aen, ende buyten om loo-

^) Pandjang of Mapor, beO. Bintang.

^) Namelijk een zeestraat waarin de eilandjes Nikoi en Sama.
^) Melibon.

•) Merapas.

*) Lingga, zie vlg. alinea.

^) De Kajoe Ara.
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pende z. aen, altoos langhs d'Eylanden heen, die u altesamen om d'Ey-

sullen blyven aende zyde vant westen. hTuden

Soo wanneer ghy twaalf mylen gheseylt hebt, so sult ehv recht moet.midts
.

./<j./ oy verclaringe
voor uyt comen te sien, te weten aende zyde vant zuyd westen ^), van som-

een cleijn ront Eylandt-), liggende wat te Zeewaert van d'ander merckeiijc-

[566] verscheyden, welck Eylandt by naer een gelijckenis heeft van ^^^^
Eyian-

't Eyland Das larras gheleghen by Malacca, ende aleermen daer

op 4 mylen naer by comt, soo sult ghy comen te sien twee andere

cleyne ronde Eylandekens ^), liggende langhs 'tlandt heen ver-

scheyden vanden anderen, evenwel niet te veel.

Als ghy so verde zijt alst eerste ront Eyland, wesende claerwaer en

weer, so sult ghy 'thooge landt van 't Eylandt Lynga comen te men^^het

sien, w.z.w. van u ligghende, te weten, boven over d'Eylanden *) cyiandt
"" '' ' Lvnga sien

(daer ghy langs heen loopt) heen, welcke altesamen zijn van lee- mach.

ghe huevelen en dalen, sult aldus langhs d'Eylanden heen loo-

pen; Comende tot op drie mylen voor by 't ront Eylandt ^),

sult comen te sien wat verscheyden vant landt af, een cleijn Ey-

landeken ^), ('twelcke hem int eerste ghesicht verthoont als

2 Chppen) ende 'tlandt heeft alhier eenen hoeck streckende van

daer af innewaerts aen, makende eenen Inwijck {A Enseade deGedamte

Linga ') genaemt) ; als ghy so verde zijt als dit cleijn Eylandeken, ende'van^'^'

so sult comen te sien int west noordtwesten, het hooghe landt '^'^ inwijck
° Enseadade

van Lynga, 'twelcke maect de verthooninghe van twee hooge Linga.

Rootsen ofte Berghen, ligghende verscheyden vanden anderen,
^o^^^gl^

welcke strecken n. ende zuyden, ende die van 't n. heeft twee 'thooghe

o\ 1 1 • landt van
spitsen, makende tfatsoen van Hase ooren ^), ende sult mt Lynga ver-

westen een ander landt sien, 'twelcke maeckt eenen krommen* °°"*"

hooghen rugghe ^), by wylen wat afdalende. Op alle desen wegh vande

tot het voorsz. ront Eyland toe, sult vinden vande /7 tot / 8 gg^j^^^'^^^gp.

vadem diepten, van harde ende schoone gront, te weten, tot by ten ende

desen hoeck ofte eijndt vande Eylanden toe, ende daer voorby nae Lynga.

^) Dus niet recht vooruit, maar iets aan stuurboord.

^) Boedjang op ongeveer dezelfde breedte als de Piek van Lingga.

') Vermoedelijk zijn toppen van eüanden, als Kongki Besar en Boedjang bedoeld,

welker formatie meer of minder insulair nog niet was vastgesteld. Voor 't eiland Das

larres zie p. 76, n. 4.

*) Dus over Kongki Besar heen. *) Nog Boedjang, als voren.

*) Merati buiten Tandjong Djang, den zuidoostelijken hoek van Lingga.

') De Baai van Lingga, waaraan de hoofdplaats Daik.

*) Een bijzonder teekenachtige en juiste omschrijving voor wien dien berg uit eigen

aanschouwing kent.

') Het hooge land van Singkep.
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sult 28 vadem diepten hebben; Comende voorby desen hoeck

(daer ghy 't land ontdeckt, 'twelcke naert w.z.w. strect) om te

Puio Pon loopen naer Pulo Pon ^) toe, ('twelcke is een Eylandt, ghelegen

len* van^ vant landt van Lynga 8 mylen, hebbende vande noordzyde twee
Lynga, en- ^levne Evlandekens ^) ; ende alsmen daer aende zyde vant noord-
de van de -^ -^

/
-^

_

mereken oosten af is, soo schijntet rondt te wesen, met eenen spitsighen

doemingen bergh int midden, ende vande zuydtoost zyde maecktet de ver-
desseifden.

^j^QQj^^j^gj^g van twee bergen met een dal int midden, ghelijck

het in effeckt is, so wilt dan z.z.w. aen loopen; wesende vande

voorsz, hoeck drie ofte 4 mylen voortaen, sult dit eylandt van
Versch wa- Pulo Pofi terstondt voor uyt sien liggen ; op dit eylandt heeftmen
ter 3.611 't

Eylandt versch water, ende 'tisser rontom schoon ; als ghy 't int gesichte
Pulo Pon.

Qj-jjgij^^ gQ sulter nae toe loopen, te weten op de w. zyde aen,

sult een half mijl daer van af vinden de diepten van 15 vadem;

by dit eyland wesende, so loopt z. ende z. ten o. aen, op welcke

De straat cours sult comen te sien den Bergh van Manopijn ^)
,
gheleghen

bon be^A™t °P ^^^ hoeck vant eylandt Banca, alwaer de Straet van Palim-
aenden j^^ 4) ^ijn bcginsel heeft, ende die seven eylanden diemen heet
hoeck van /ju .'

Banca, hy Ptilo Tajo^), sulleu u bhjven aende zyde vant zuydtoosten,

MTnopi>.^ welcke zijn gheleghen van Pulo Pon af 7 mylen; somen op dese

wegh vint de diepten van over de 10 vadem, so ismen aende

Hoemen oostzydc, cude hebbende /O vadem, so ismen van Banca 6 ofte

teif' vei>^ 7 mylen, ende comende op 8 vadem, sp en salt niet lange toeven,

staen can oft ghy sult het landt van Samatra comen te sien ^) ; soo haest als
waer om- " •'

trent dat- ghy int ghcsicht van Manopijn zijt, so loopter tot op 2 mylen

naer toe, eer dat ghy de Straet ofte tCannael in loopt, doende op

dese manier uwen cours naer de monden ofte inwijeken van

Palimhon, naer de Custe van Samatra toe, u wachtende van eenen

grooten inwijck '), gheleghen naert noordwesten vande monden [57a]

Hoemen van Palimbon af, aende selfde Custe van Samatra, de welcke
'tcanaei

ggj^ gggj- nrj-oote Havcn ende inkomste heeft, soo datter veel sche-
van Sama- ^ '

1) Vermoedelijk een verbastering van Mal. Pohon (boom), temeer daar het eiland op

de bij het Itinerario behoorende kaart van Oost-Azië (zie achterin, kaart V) Puö

heet; Boom-Eiland dus. Op de kaarten heet het thans Saja.

^) Het noordelijkste heet Njamok (mug).

') Menoembing; zie p. 139, n. 4.

«) Straat Banka.

') P. Toedjoeh.

') Een prachtige opmerking, die men contróleeren kan, door op de kaart een lijn

van F. Saja naar den Menoembing te trekken en te letten op de snijding van die koers-

lijn met de van den Sumatrawal afstekende 10 vaams lijn.

') De Kindawang baai.
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pen met bedroghen zijn gheweest, die daer in liepen, en heeft tra inloopt,

gheen ondiepten; sult terstont comen te sien (soo ghy langhs fnwfjck^"

de Custe heen loopt) dat het landt van dien z.z.w. aen strect ; Van ^'^^ Paiim-
bon schou-

hier af voortaen so doetmen die Coursen ende Navigatie naer wen moet.

Sunda toe, ghelijck als wy die op de voyage ende deschriptie

van Malacca naer Sunda ende Java verclaert hebben, waerom
niet noodigh is hier weder te verhalen.

Dat 28. Ca-pittel.

Derotite ende Coursen langhs de Custe van Samatra heen, te

weten van de buyten zyde, beginnende van 't uyterste eyndt,

gheleghen op 5 graden, aende noordtzyde vanden Aequi-

noctiael, tot die Straet van Sunda van 't Eylandt Java

major toe, met alle die gheleghentheyt van dien.

I

nden eersten wesende byden uytersten hoeck ofte 'teijnde Geiegent-

vant Eyland Samatra, te weten, vande buyten zyde, so loopt-

men langhs de Custe zuyen aen, is van een seer hooghe ende

vant Eyland Samatra, te weten, vande buyten zyde, so loopt- Landou-
^^

wen, in-

wijcken en-

lustighe Landouwe t'aensien, met veel groote Inwijcken ende de bayen
Isricx de

Bayen langhs de Custe heen. Custe van

Van desen eersten ende uytersten hoeck (genaemt V3.n Achein) ^)
s^™^^"^^-

12 mylen voortaen, tot eenen anderen hoeck (die tZeewaert

in steect) looptmen de custe zuyen langhs heen, ende van daer

tot die drooghten ghenaemt Os Baixos de Tristan de Tayde (dat Vande

is de drooghten van Tristan de Tayde) looptmen de Custe z.o. ghenoemt

ende z.o. ten z. aen, ende is inde cours 50 mylen; byde Eylan-9^^^'-'°^
' -' ' -' -^ ae Tristan

den van Tristan de Tayde ^) heeftmen veel drooghten ende on- de Tayde,

diepten daer rontom heen ligghen, te weten aende zyden vant men die

westen, noordtwesten, ende noorden, met veel Eylandekens ende
^oet^^'^^'^

Clippen vande selfde zyde; Dese voorsz. eylanden willen wat

gelijckenisse hebben met d'Eylanden van Pw/o 5«m&ï7ow^), ge-

leghen aende Custe van Malacca; tZeewaert van dese Eylanden

van Tristan de Tayde af, zijn ghelegen twee Eylanden genaemt

Ylhas Douro, dat is de gout Eylanden, waer van het naeste *) Hoe de i

10 ofte 12 mylen daer van af leyt, ende 'tander ^) noch / 2 ofte /3ianden en-

mylen voorder 'tZeewaert in, hgghen op de hooghte van 2 ende ^^ ^^ ^^^^'

') Atjeh-Hoofd. ^) De Banjak-Eilanden.

») Zie p. 73, n. 5. *) NI. Simeloer.

') Dit eiland bestaat niet: het komt ook voor op de kaart van Lodewycksz., ach-

terin Linsch. Ver. Dl. VII, waarop een gedeelte van dit hoofdstuk goed is te volgen.
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ten van anderhalf graden, aende noordtzyde vanden Aequinoctiael, van

kghen zi>! d^^r af looptmcn naer de Straet van Sunda toe, hebbende veel

Eylanden daer langhs heen ligghen, te weten, inden eersten so

heeftmen drie Eylanden i), gheleghen op de hooghte van ander-

half graedt, aende zuydtzyde vanden Aequinoctiael; oost ende

Omtrent wcst van dese Eylanden leyt eenen hoeck aende custe van Sama-

van Sama- ^^^. genaemt Caho das Correnies, (dat is den hoeck vande stroo-
tra moet- j^en), om dieswüle dat de stroomen alhier seer sterc naer 't zuyd-
men om de '' -^

stercke westen loopen, waerom men anders geen remedie en heeft, dan

van c. das dicht langhs de Custe heen te loopen.

dicït^*^^ Somen begeert te loopen naer die Straet van Sunda, so moet-
langhs dejxien goede opsicht hebben: want men heeft langhs dese Custe
custe sey- <_> x ^

len. SO veel eylanden, datse ontelbaer zijn; Van d Eylanden van
Eysch van Xnstan de Tayde, tot die eylanden van Manancabo ziin ontrent
nootlijcke y ' j j

voorsichti- JOO myleu, ende men loopt de Custe n.w. ende z. oost, ende heeft [57;^]

seyien naer wat van n.w. ten n. ende z.o. ten zuyden, sult tusschen d'Ey-

van^Sunda landen As Ylhus Douro ende 'tlandt heen loopen; op welcke

Ghedaente cours sult comen tot aenden hoeck O Caho das Correntes, welcke

tudo van 'seer hoogh is stekende buyten alle 'tander land tZeewaert in:

c. das Cor- jn^er en wilt de punt niet te dicht ghenaken : want daer drooghten

ende Clippen van af steken; desen hoeck is gelegen op / 1/3 graden

aende zuydtzyde vanden Aequinoctiael.

lek en verbale alhier anders geen teijckenen ofte kennisse

van dese custe van Samatra, om dieswiUe dat my de stroomen

tZeewaert in dreven, buyten alle dese Eylanden om, ende en

konsten niet beter doen, als te loopen tot by het Eylandt ghe-

Verciarin- nacmpt Ylha Douro de Manancabo, dat is het goude Eylandt

stercke van Manancabo, quamen daer op aen, aende zyde vande Zee,

ons°afdron- ^^^^ vicr oftc vijf daghen by heen loopende; is een seer hoogh
gen naet ende schoou Eylandt int ghesicht, so datmen bescheydelijcken

landt van gheuocgh sicn ende kennen mach dattet gout heeft ^) ; is alte-

bo^^^emr mael van een steijl afgebict land langhs de Zeekant heen, heeft
van ^^^ ontrent /O ofte /2 mylen inde lenckte; men loopt het noorden

*) Uit de nu volgende beschrijving, en ook uit de kaart van Lodewycksz, blijkt dat

op het einde der 16de eeuw de kennis der Portugeezen van de eilanden op de westkust

van Sumatra nog zeer gebrekkig was.Nias kende men niet,van de onderlinge ligging der

Batoe- en Mentawei-eilanden had men een zeer verwarde voorstelling, en een, niet

bestaand, derde Goud-eiland dacht men op iets meer dan 2° N.B., 130 zeemijlen in

zee. Een en ander was uiteraard een gevolg van de zeilaanwijzing om steeds dicht

onder den wal te houden.

^) Zoo hoopte men althans. Misschien zijn de Pagai-eilanden bedoeld.
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ende zuyden, ende heeft wat van noorden ten westen ende z. ten seifden ge-

o. Heeft vande zyde vande Zee vijf ofte ses Eylanden liggen,
'^^entheyt.

ontrent een mijl ofte anderhalf verscheyden van 't landt, op de

hooghte van 3 graden ; twelcke is de hooghte die icker ghevonden

hebbe; mach liggen verscheyden vant vaste landt van Samatra

8 ofte 9 mylen ; De Revier van Manancabo, ghelegen aent landt

van Samatra, hier tegen over dunckt my een seer groote Revier

te wesen : want schiet eenen grooten stroom van hem, met veel

drijf-hout ende ander vuylicheydt, en dat wel 10 ofte 12 mylen

tZeewaert in ^)

.

De beste teijckenen ende kennisse die wy vonden van dese Aenwijs

custe van Samatra, is dese, te weten, datmen de custe nimmer- kenteyc*-^

meer en moet laten uyt het ghesicht, dan daer altoos langhs ^^^^ °p '^^
•' *^ " custe van

heen loopen : want men sal op dese cours aent Eylandt Ylha Samatra,

Douro aen comen, op schaers 3 ende 3'/2 graden; Doe dese ver-schou-

maninge op dat ghy u niet en betrout op 't loopen vande stroo-
me^if'^qp^h

men, die naert zuydtwesten trecken, als gheseyt is. loopen

Van 't Eylandt Ylha Douro, ofte 'tgoude Eylandt af, looptmen stroomen

naer de Straet van Sunda toe, z.o. ende z.o. ten z. aen, ende wat belro'uwen.

voorby 'tgoude Eylandt zijn gheleghen twee eylanden ^), welcke Courssen,

strecken noorden ende zuyden d'een met d'ander, op de selfde ciippen,

'

streckinge van tgoude Eylandt, ontrent vijf ofte ses mylen ^Q^^jjj^^g^^

weeghs. Om nu te loopen naer de mont ofte inkomste vande opsichte

r- 7 '11/- ^^^ passa-
straet van Sunda, so en wilt de Custe vant vaste land met ver- gien vant

laten, altoos met goet opsicht van d'Eylanden ende Glippen die- fa^^^t na de

men daer seer veel voor uvt heeft liggen, so datmen niet en weet straet van
"^ Sunda.

waermen de mont vande Straet vinden sal, dan alleenlijeken by

de kennisse van d'Eylanden, twelcke is een hooch Eylandeken ^),

gheleghen recht tegens over een punt landts van Samatra, te

weten aende n. zyde daer van af; dit vaste land van Samatra

voleijndicht alhier daer het die straet (mettet Eylandt Java

major) maeckt, heeft aende n.w. zyde van dese Custe twee ofte

drie eylandekens *) , ontrent een mijl vant landt gheleghen, ende

op 't eylandeken dat aldemaest aent landt leijdt ^), worden eens

*) De auteur heeft dus de gevolgen van een banjerenden bergstroom waargenomen.

^) Sanding en Mega of Trieste eiland, liggende evenwel Z.O.-N.W. van elkaar.

Engano wordt niet genoemd; volgens de bij het Itinerario gevoegde kaart kende men
het wel, doch dacht men het veel verder om de West te liggen.

') P. Batoe Ketjil of Klein Fortuin, liggende N.W. van Vlakken Hoek.

*) Taboeam Lagoendi en Oemang.
') Lagoendi.
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Een schip een schip met Fransoysen ghevangen, waer van het geschut [58a]

soysen "^ge- de Coninck van 't Eylandt Banda ende die van Calapa cre-

vangen ge- g^en ^) ende een miil vant landt af zuyden aen, leiit dat Evlan-
nomen op ° ' •' -^ j j

een Ey- deken 2), welcke eenen hooghen top ofte spitsighen Bergh heeft,

s^traet van als geseyt is ; aende noordtzyde van desen spitsighen bergh ofte

Samatra. Eyiandeken, zijn ghelegen 4 Eylanden ^), waer van het een seer

hoogh is, strecken noordoost ende zuydwest, hggen wat voorder

Waer- dacr van af, te weten, by de drie voorsz. Eylandekens*), dicht

ge voOT^debyden hoeck aende zyde vant noordtoosten ; tusschen alle dese

d^^v^rtTr
Eyla^ndekens ende 'tland heeftmen eenen grooten Inwijck ^), van

ghen Clip- veel Ondiepten ende verborgen clippen onder 't water liggen,
pen end' t-i ii •• i -ii-i
ondiepten wacr van etlijcke ontdeckt zijn; en latet u niet bedneghen om

w^ijWs^tus- doo^ desen inwijck te loopen, ten waer met een Fuste ofte seer

schen de cleijn Schip: want is beter te loopen naer 't Eylandt ghelegen

aende zuydzyde daer van ^) , langhs de punt van dien heen, van

welcke niet vreesen en dorst: want en heeft niet dat u bescha-

dighen can, sult terstont voor u uyt comen te sien oost noordt-

oost aen een punt landts '), gheleghen aende zyde vant noord-

oosten, ende schijnt twee ofte drie Eylandekens aen de punt

te hebben^).

Gelegent- Langhs dcse voorsz. punt heen, soo heeftmen de mont ofte

gedaente
^ inkomste vande Straet van Sunda, daermen door moet loopen

;

der strate^jggg p^^^ streckt uoorden ende zuyden, hebbende int n. eenen
ende des ^ -^

Eyiandts hooghen hueveP), wesende de zuydtzyde het eijnde vant selfde
Sunda. , ,

,

landt.

Dicht byde mont vande Straet salmen tot een beter teijcken

comen te sien, te weten naert noordtoosten, een lanckwerpigh

Eylandt i"), ende naert zuijdtoosten een hoogh landt ^^), 'twelck

landt is gheleghen boven Bantam, een haven int Eylandt

*) Vermoedelijk het door Tiele (De Europeërs in den Maleischen Archipel, 2de ge-

deelte, p. 29-30) genoemde „derde schip", van den kapitein O Rosado, dat met 2

andere schepen, onder de vlag van Estavao Diaz (op de Marie-de-Bon-Secours) in 1527

uit Dieppe naar Indië zeilde. Zie ook De la Roncière, III, p. 268-'9. Volgens Tiele

leze men voor Banda: Batak. Calapa = Djakatra.

^) Krakatau. Zie hierover: N. P. van den Berg, Uit de dagen der Compagnie, p. 194.

*) Verlaten eiland. Lang eUand, Sebesi en Seboekoe.

*) Zie p. 153, n. 4. ^) De Semangka en de Lampong Baai.

°) NI. Krakatau. ') Van Anjer tot St. Nicolaaspunt.

*) O. a. Toppershoedje.

') De Goenoeng Batoer.

*°) Dwars in den weg.

1') De Karang.
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Java, alwaer de Portiigesen de Peper gaen laden, die daer int Haven int

selfde Eylandt wast ende vergadert wordt ; achter 'tvoorsz. fava^liaer

hooghe landt is gheleghen die stede van Bantam. de Portu-

1 T gesen denM eer dat ghy comt by dit voorsz. land dat boven Bantam Peper des

leijt, so sult ghy int oost noordoosten comen te sien twee ofte undtT la-

drie Eylandekens ^), ende soo ghy begheert naer Bantam te loopen, ^^'^•

so moecht wel tusschen dese Eylandekens door loopen. hoe men

Vermane u wederom van 't Eylandeken gheleghen inde niont i^^f^^t'^'nae

van 't Cannael ofte die Straet van Sunda, hier voren geroert, Bantam
° seylen

twelcmen tot een kennisse ende teijcken heeft, wesende seermach.

hoogh ende diep daer by, ende heeft die Ree, dat als ghy de punt

ofte eersten hoeck om zijt, so moechtet anckeren op 20 ende 25 Aenwijs

vadem diepten, naer 't u te pas comt, uytghenomen dicht bysg^^ ^nde

't landt, alwaer veel witte steenen ende Rudsen liggen, ende wat diepten
°° daermen

meer t'Zeewaert ist altemael modder, op 20 ende 25 vadem seer inde mont

goede gront, sult u best doen die anckeren naer 't landt toe wel ten van

te vertuyen en te versekeren : want men daer seer stercke buyen
fen'^^g^nde^'

van overt landt crijght; Dit hoogh Eylandeken ofte spitsighen anckeren

top 2) is ghelegen op de hooghte van 51/2 graden : want hebbe alhier

dickwüs die hooghte vande Son ghenomen en ghepeylt, daer

geanckert wesende; Op de selfde hooghte leydt van ghelijcken

de mont ofte inganck van 't Canael, ofte die Straet van Stinda. Den mont

Men heeft dese naevolghende Eylanden tZeewaert, alsmen ^H^ ^^^

naer de mont ofte incomste vande straet toeloopt ^), te weten, Sunda ais
'

' 00c het

d'eerste Eylanden *) zijn ghelegen naert westen tZeewaert in, hooge spits

vande voorsz. spitsighen top ofte 'thooghe Eylandeken af, ende Eyfande-

[580] naert west zuydtwesten ses ofte seven mylen weeghs, heeftmen
^^^^ ^f'

^

eenen gantschen regel Eylanden ^) met sommige Glippen daer een half

ontrent ligghen, ende naert zuyden ander ses ofte seven mylen, verhaei

liggen andere hooghe ende groote Eylanden, als oock mede int ^^^ ^^'^-

zuydtwesten daer van zijn ander Eylanden ^) ; tusschen alle Eylanden

dese Eylanden in, heeftmen veel Cannalen, welcke so smal tus- pen^ die-^

schen den anderen door loopen, datmen daer in verwerf om weer ^^"^"^
^^'

uyt te raken ; Het beste Cannael om door te loopen, hebbe ghe- streken nae

Toppershoedje en de daarbij gelegen eilanden.

Bedoeld moet zijn Dwars in den weg.

D.i. : naar den Ind. Oceaan toe.

Dwars in den Weg etc.

Van Seboekoe tot Krakatau.

Prinsen Eiland en het Westelijk Schiereiland van Bantam, welk laatste zich

insulair vertoont.



156

de straet vonden by de voorsz. hooghen top ofte 'tspitsighe Eylandeken i)

passeert!
^ heen, te weten aende zuydoost zyde, streckende noordoost ende

Veel smalle zuydtwest ; in alle dese Canalen en hebt anders niet te vreesen,

tiS^iSi dan dat ghy voor ooghen siet, etc.
d'Eylan-
den daer-
meninver- Dat 29. CapÜtel.
dwaelt, ^

mitsgaders
een aen-
wijs van- Om te seylen van Calafa ^) uyt het Eylandt Java majcr naer
den rech- China toe, 7net alle die Coiirsen ende streckinghe vande
ten ende

_

°

besten Ca- selfde Navigatie int particulier verclaert.
nael.

Aenwijs /' ^ eylende uyt die Haven van Calapa, sult loopen naer een Ey-
der Cours-
sen, passaslandeken gelegen naer de punt van Caravon ^) toe, (te weten
gien, ken- Vv /'tnaeste aen 't landt) waermede sult terstont comen te sien
tekenen,
ende beje- twee hoeckeu van sant-duynen, welcke naer d Eylandekens van

van'°^Sa- te Zeewaert toestrecken, als u de selfde aende rechter hant bly-
pa nae 't yen, so moecht ghy tusschen d'Eylanden in comen loopen, te

van Luse- wcteu, doort Canuacl daer u de wint best plaets toe gheeft : want

zijn altemael schoone ende suyvere gronden; Dese Eylanden

ghepasseert wesende sult langhs de Custe heen loopen, naer de

punt ofte hoeck van Caravon toe, welcke is oostwaert aen, strec-

kende ontrent derdehalf ofte drie mylen weechs, om van daer

uwen cours dwers over te nemen naert Eyland van Lusepara *) toe.

Sult weten datmen van dese punt van Caravon af, (welcke is

gheleghen aende selfde Custe van Java) loopt naert Eylandt van

Lusepara ofte Lasapara toe, noorden ende zuyden, ende heeft

wat van noorden ten westen, ende zuyden ten oosten, ende is

inde cours 50 mylen; Men doet dese cours aldus, om dieswille

dat d'ooste ende oost zuydooste winden in dese contreye alsdan

beginnen te waeyen, te weten, so haest als de Mey-maent aen

comt; van ghelijcken so beginnen alsdan de wateren ende stroo-

Op wat tijtmen te loopen, met die Monson vant jaer (dat is die Conjunctie
int^ i3.Gr

datmen na ende tijt vande besette winden) naer die Straet van Sunda toe,

van^smida ^^ wetcu, naert Canael van Lanpon ^) genaemt, twelcke begint

oft den vande mont af, ende streckt tot eenen dicken hoeck ende inwijck
Cannael

.

"^

van Lan-met een Riffe toe, gheleghen aende Custe van Samatra, ontrent

') NI. Krakatau. *) Thans Batavia, zie p. 145, n. 1.

') Hoek van Krawang. *) Zie p. 141, n. 4.

') Vermoedelijk de mond van de Toelang Bawang, op de oostkust der Lampong-

sche districten.
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18 ofte 19 mylen van Liisepara af; Wesende inde contreye boven pon seyit,

verhaelt, byde punt ofte hoeck van Caravon, (welcke ghelegen °°^ ^°? ^^

is drie mylen vande Haven van Calapa af) siilt uwen cours nemen geieghen

noordt noordoost aen, 8 ofte 9 mylen weeghs, waermede sult wat' men

comen te sien een ront Eylandt ^), twelcke u sal blyven aende
°"*™°^*'

zyde vant landt van Sunda ofte Java ; voorby dit Eyland wesende

sult westwaert daer van af, eenen gheheelen reghel Eylanden

sien, die altesamen noorden ende zuyden aenstrecken '^), tot

voorby de contreye vande mont vande Straet van Sunda ; by dit

voorsz. rondt Eylandt sult grondt vinden op 20 vadem diepten,

[59a] op welcke diepten sult uwen cours nemen noorden ende noorden

ten westen aen, waermede altoos sult blyven int gesicht vande

boven gementioneerde Eylanden, tot het eijnde van dien, altoos

met die voorseyde diepten van 20 vadem ; Als ghy dese Eylanden

beghint te verliesen uyt het ghesicht, daar voorby wesende,

soo sult terstont op de \4 ende 13 vadem comen, ende op de

/ 3 vadem wesende, sult de selfde cours van noorden ende noorden

ten oosten aen loopen, tot dat ghy naer u gissinghe 'tEylandt van

Lusepara op 15 ofte 16 mylen naer zijt; op dese contreye comen- waer om-

de, so loopt terstont vryeliicken op de streeck van noorden aen, ^"^^^^ ^°^^
^ •' -'

^ wanneer-
alhier sal u de diepten beginnen te minderen tot op / / vadem, men onbe-

'twelcke eenen goeden cours is : want op meer diepten loopende, nae 'tEy-

sout buyten Lusepara om loopen ; Seylende aldus noorden aen ^^^^^ ^^^'

als geseyt is op / / vadem diepten, so hebt ghy den rechten cours rechten11 n 1- o loopnemen
tot dat ghy comt op de diepten van 9 vadem, aldaer wesende so mach.

siet voor u uyt : want en sult niet langhe loopen, ofte ghy sult Mereken

het Eyland van Lusepara comen te sien, twelcke hem sal opdoen doeningen

ghelijck twee cleyne huevelen, streckende oost ende west metten la'^ndts Lu-

anderen, wesende die van 't oosten grooter als d'ander; op alle ^^p^^^' ^^^

dese voorseyde wegh, hebbe inde Mey-maent gevonden oost ende tyden ende

• 1 1 1-1 1 T streckin-
oost zuydooste wmden, als boven gheroerd is, ende naer dat die gen dat-

ghetyden van 't water, winden, ende stroomen zijn, sult u regu- [^^^oud^en.

leren, in sulcker voeghen dat ghy altoos in uwen cours noorden

behout : want dit is den rechten cours ende wegh, te weten, vande

punt ofte hoeck van Caravon af, tot het Eylandt Lusepara toe,

ende so ghy later t'seijl ginckt, hebbende de winden ruymer,

sonder eenigh abatiment ofte afslagh, sult uwen cours recht n.

aen doen : want is seer periculues buyten 't Eylandt van Luse- waer-

*) De Zuidwachter.
2) De Duizend Eilanden.
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schouwen- para om te loopen, daerom sult uwen wegh nemen, in voeghen

door een dat u 'tsclfdc Eylandt aende oost zyde blijft, om dieswille dat-

v^dsch'^Lu-
^^^ van Lusepara 12 mylen oost af een ander Eylandt heeft,

separa ge- 'twelcke genaemt wort Lusepara jalca ^), dat is: wdlsch. Lusepara,

bedroghen om dattei vcel Schepen met bedroghen zijn gheweest, die meen-
te werden. ^^^ ^^^ j^^^ 'trechte Lusepara was, comende van 't Eylandt Java

af, waerom dat zy 't den naem van Lusepara falga gegeven heb-

ben; men moeter hem van wachten: want heeft noorden daer

van af eenen grooten inwijck, gheleghen int Eylandt van Banca,

en die daer in loopt can qualijc weder op de rechte wegh ghe-

raken: want de winden daer seer scherp zijn, soo datmen daer

groote moeyten ende perijckel door heeft, om in de Straet te

comen, ghehjck als sommige schepen wel gebuert is, die haer met

valsch Lusepara bedrogen vonden, daerom waerschouwe een

yeder, dat so wanneer ghy naer Lusepara toe loopt, dat ghy

boven de / / vadem diepten niet en loopt, makende dat u't Ey-

landt van Lusepara int oosten bhjft, om uwen cours ende wegh

te versekeren.

Op drie my Als ghy 't Eylandt Lusepara int ghesicht crijght, daer op aen

separa " komcndc tot op drie mylen naer, soo sult u wachten daer zuyden

wachterTn ^^^^ uoordcn mct ovcr een te comen: want aende zyde vant
ende z. noorden als oock van 't zuyden, ziint altemael tot over de derde-
met over j j

^

een te half mijl, bancken ende sant-drooghten, die seer periculues zijn,

E^nde van waerom u tcrstondt sult houden aende zyde van 't zuydtwesten,
den cours

jj^ yocghen dat ghv daer twee mvlen af, naert landt van Samatra
diemen ° o j j ^

houden toe loopt ; ick hebber selver onder een mijl van af ghepasseert, [590]

so dat wy die gheheele strant, als oock een witte sant bancke

gants ontdect saghen, welcke bancke is gheleghen aen de n.

zyde, hebbe altoos ghevonden op desen wegh ende cours 51/2

vadem modder gront: maer so haest als ons 't Eylandt bleef int

zuydtoosten, creghen maer 41/2 ende 4 vadem schaers, ende

raeckten tweemael mettet Roer aende gront : maer waren cleyne

stooten, vonden over al sant gront: maer so haest als wy ons

wenden naert landt van Samatra toe, quamen terstont op dieper

grondt; daerom advertere u altoos by de twee mylen vant Ey-

land af, naer Samatra toe te loopen; als ghy 't selfde begint te

ghenaken, so sult ghy in die contreye vinden schaers vijf vadem
modder gront, ende alst u bhjft int oosten, so zijt ghy daer recht

met over een, alsdan sult ghy terstondt aen 't landt van Samatra

•) Het hooge land achter Tg Langang.
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een punt landts ^) sien, daer ghy naer toe sult loopen, so sult ghy Mcrckteijc-

terstont meer diepten vinden, ende naer de Custe loopende, soo behouden"^

ghenaeckt de voorsz. punt landts op een half mijl naer, sulter Coursen te

10 vadem diepten vinden, van harde vlacke gront, tot dat ghysamatra,

een goet stuck weeghs voorby de punt zijt; men loopt de custe punt^deï*

van Samatra, te weten, vande Straet van Sunda af tot dese punt Ey^^nts
^ Banca, en-

toe, noord noordoost ende zuydt zuydtwest. de mer an-

Van dese eerste punt drie groote mylen voortaen, heeft de
^^"^^^ ®°'

selfde Custe van Samatra een ander punt ^) ; sult uwen wegh
nemen daer langhs heen, ontrent een half mijl vande Custe af,

altoos mettet loot inde hant, alwaer sult vinden de selfde diepten

van 9 ende / O vadem harde gront ; als ghy de voorseyde tweede

punt begint te genaken, so sult ghy modder gront vinden, ende

daer recht teghens over, te weten, aent Eylandt van Banca,

leijt een ander hooghe punt landts ^) ofte hoeck, alwaer het Can-

nael op zijn smalst is, mach wesen vant eene land tot het ander

ontrent drie mylen weeghs; vande eerste punt tot die tweede

punt is de cours noorden ende zuyden.

Van dese tweede punt ses mylen voortaen, so heeft de Custe streckin-

van Samatra noch een ander punt, welckmen met de tweede ontmoeün^

punt *) loopt, n.n.w. ende z.z.o., ende is tusschen beyden alte- ^^^^^^^^^^

mael van banckachtighe ende seer ondiepe modder grondt, punts.

'twelcke alsoo tot ontrent te middeweghen vant Cannael heen

strect, hebbende meer dan 4 mylen inde lenckte, te weten langhs

de Custe van Samatra heen tot een Revier toe, die ghy sult com- Waer-
, . 1 1 1 T 1 ,

schouwin-
men te sien ; wesende soo verde als die voorseyde punt, soo en ge op wat

weest niet onachtsaem om 'tloot altoos uyt te worpen, sult comen ^1^% ^^^t

tot op 5 vadem modder gront ende beneden dien niet loopen :
loot moet
passen, en-

want sout terstont op 4 vadem comen ; moecht u reguleren naer de beneden

de diepten die ghy vindt, altoos uwen cours nemende aende zyde niJt^io<^en

van Samatra, boven de 7 vadem niet comende ; als ghy de voorsz. "^^'=^-

Revier int ghesicht crijght, en daer begint by te comen, so sal

u de diepten terstont beginnen te vermeerderen, altoos daer

dicht by heen loopende, tot dat ghy daer voor by zijt, de punt

tot op een half mijl naer ghenakende.

Van dese derde punt vier mylen voortaen leijt noch een ander streckin-

1) Eerste Punt (thans met Valsche Eerste Punt).

') Tweede Punt.

') Oedjoeng Lalari.

*) Derde Punt,
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gen ende punt ^), de wclckc men loopt met dese punt oost zuydtoost ende

des^ derden west noordtwest, uwcn cours doende langhs de custe heen, tot

punts. Qp ggn half mijl van landt, op 7, 8 vadem diepten, is altemael

tot die vierde punt toe modder gront.

streckin- Van dese 4. punt af, tot die eerste mont ofte inwijck van Pa- [60a]

mereken UmboH toe, (geuaemt A primeira Boca de Palimbon) mach wesen

punts! mu° oritrent ^^^^ mylen, en men loopt het oost ende west, ende o.

waerschou- ^gj^ ^ ende w. ten n. Wesende tot op een miil weeghs voortaen
wingh om

_

jr j o

de monden voorby dese vierdc punt, so sult u vande Custe afhouwen, naer

etc. te de Zee toe, om te schouwen de monden van Palimbon, {As bocas

ende"^wat^^ Pfl/?mèow ghenaemt) sult maken dat ghy daer twee mylen
diepten en- van af loopt, (om oorsake vande veel sanden ende ondiepten
de coursen
men hou- diemcn daer heeft) altoos met het loot inde hant, onder de 6
en moe

. yg^^^gj^ naer 't landt toe niet loopende, om versekert te wesen:

want vande 5 vademen comtmen terstont op de 4 ende van daer

op droogh, en wilt oock niet te diep loopen naer de zyde vant

Eyland Banca toe: wantmen aldaer steenen en Rudtsen heeft

ligghen, alwaer die lunco (dat is 'tschip) van Antam de Payva

op Uep 2), twelcke was op 15 vadem, ende raeckten met het

Roer aende steenen ofte CUppen; daerom advertere u boven de

Den in- g vadem noch onder de ó tot vijf ofte 51/2 vadem toe niet te

tweede loopeu, tot voor by de tweede mondt ofte inwijck ghenaemt A

naemt^A Segundu Boca de Palimbon, tot dicht by de derde mont : want als

Segunda ^ (jg^ bergh van Manopijn ^) (dat is den hoeck van 't Eylandt

Paümbon. Banca) blijft int oosten vry en vranck, alsdan sult ghy 't dwers

over setten, nemende uwen cours twee mylen daer van af, om
te schouwen een Riffe die daer zuydtwest van af steeckt.

Van de Wescndc in de contreye dat u den bergh van Manopijn int

ghen ende zuydtoosten blijft, soo sult ghy noorden ende noorden ten oosten

Sde^'^^con- ^^^ loopeu, op welcke cours sult comen te sien seven Eylande-
treyen, on- ]^gns, altesamen byden anderen gelegen; ghenaemt van die van

bergh Ma- 't landt, Pulo Tayo *), zijn gheleghen ontrent 15 mylen van
nopijn.

Manopijn af; Dese Eylanden sullen u blyven aende zyde van

't zuydtoosten; met dese Eylanden over een zijnde, sult comen
Twee hue-te sicu een cleijn Eylandt gheleghen int noordtwesten, 'twelcke
velen, als

j j kj kj

twee man- heeft twee huevelen, makende 'tfatsoen van twee mannen, leijt

1) Vierde Punt.

") In verband met het slot van deze alinea, waarin kennelijk naar de Karang
Hadji Z.W. van Muntok verwezen wordt, zou het hier bedoelde rif het Brom Brom
rif moeten zijn.

^) Lees Menoembing; zie p. 139, n. 4. ') Zie p. 150, n. 5.
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ontrent seven mylen vande voorschreven Eylandekens af, is nen, uggen

ghenaemt Pulo Pon i).
van ^d°ey-

Van dese voorseyde Eylandekens af, so is uwen wegh voorby Pandekens

dit Eylandt heen, ende soot claer weer waer, soo sult voorby waermen

dit Eylandt voortaen comen te sien het Eylandt van Linga,
'unga^'^int

'twelcke seer groot is, hebbende twee hooghe Rootsen noorden g^iesichte

crijght, en-
ende zuyden vanden anderen verscheyden ; op de Rootse vant de van des

zuyden, te weten, op de noorder hoeck heeft het eenen spitsighen thedaente.

hoogen top staen, met twee uytstekende huevelen ghehjck

Hasen ooren 2) ; sult op dese cours 9 ende / O vadem diepten

vinden, alte mael modder gront; Van dese voorseyde Eylande- Mereken,
strGckiii"

kens ^) ontrent vijf ofte ses mylen noordoostwaert aen, leijt een gen ende

ander cleijn Eylandt *), ende dicht by 't Eylandt van Banca,^^^^^^

sult twee ofte drie Eylandekens sien ligghen ; als ghy dese comt 'teyiandt

te sien, so en wiltse niet voorby passeren: want zijn die van Pulo 'tEyiandt

T^ j' -L ±. vanBanca,
Tayo die ghy SOect. ende wan-

By dese Eylandekens van Pulo Tayo wesende, als gheseydt is, ^fg'^^i^t^

soo sult u best doen daer dichter by heen te loopen, als by 't den van

Eyland van Pulo Pon, doende uwen cours noorden ende noorden seker heeft,

ten oosten aen, waermede sult comen te sien het Evlandt van Cours ende
•' mereken

Binton ende Pulo Panjon '"), 'twelcke daer dicht by (aende ooster vande Ey-

hoec) leydt, makende van tusschen beyden door een cleijn Ca- io\ayo na

nael; van dit Eylandt Pulo Panjon af, twee mylen naer 't zuydt-
gf/ton tn^

oosten, leyt een ront Eyland ^) vol gheboomten, moecht tusschen de Puio

beyd'Eylanden, ofte buyten 'tronde Eylandeken heen passeren:

want is overal schoone ende diepe grondt ; u wachtende van een

[60b] Riffe '') gheleghen int zuyden, ontrent twee mylen van dit ront Waer-

Eylandt af, daermen de Zee op siet breken, mach wesen van een ghe voor

schuet van een Gotelingh lanck ; uyt dese Eylanden van daen ^^^ ^^*"

zijnde, soo loopt terstont noorden aen, waermede sult comen te

sien die Pedra Branqua, dat is: de witte steen ofte Clippe, Wanneer

daer wy in de Navigatie van Malacca naer China dickwils mentie Branqua,

van ghemaeckt hebben; Van hier af voortaen sult uwen wegh*^^* ^^" *^^°

') Poeloe Saja. Zie p. 150, n. 1.

^) De Piek van Lingga; de omschrijving is treffend juist.

») NI. de P. Toedjoeh.

*) Doran (en Totij) ; de voorstelling is hier zeer verward en verwarrend.

') Pandjang of Mapor, beoosten Bintang. Zie p. 148, n. 1.

•) Merapas.

') De Kajoe Ara.

Itinerario V 11
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witten ende cours nemen als in de deschriptie ende coursen van Malacca

ghesicht' ^^^^ China geleert is, waerom niet noodigh is alhier weder te
cryght. verhalen.

Het Ey- Vande Eylanden Pulo Tayo voren gheseyt, tot het voorseyde

Panjon Eylandt Pulo Panjon, mach wesen inde cours ontrent 37 my-
leijt 37 my- ^^^ ^^^^g^ ^:^^ f^ ^
len van ' '

d'Eylan-

PuJo Tayo. Dat 30. Capütel.

Die Navigatie ende Coursen, midtsgaders de deschriptie van

d'Eylanden van Canton, met alle de Custe, hoecken, Ha-

vens ende Eylanden vant Coningh-rijck van China tot

Liampo ende Nanquin toe, met alle die streckinghe ende

gelegentheyt van dien, op 't breetste ende correctste ver-

claert.

Hoe de "Fnde deschriptie vande Navigatie ende Coursen van Malacca

gender"ca- I i^^-^r Chyncn toe ^), hebben wy aengewesen d'incomsten ende

^^^j^^^^^^^ JLCanalen vande eerste Eylanden diemen noemt van Canton,

nae China ghelegen Op 2/1/3 graden, welcke is het Eylandt genaemt Ilha

mitsgaders ^^ Sanchoan^), ende die andere van daer af, nae 't landt toe

Coursen ghelegen, als oock het eyland van Vasco de Faria ^) ; Sult weten
langhs (iat van dit eylandt Sanchoan, ('twelcke als gheseydt is 'teerste

den San- ende 'tuyterstc t'Zeewaert gheleghen is), tot eenen hoeck ghe-

de Va'sco leghen 12 mylen van 't eylandt Lamon ^), so looptmen buyten
de^ Fana,

g^jjg ^^^gg eylanden af oost noordtoost ende west zuydtwest ; Dese

eylanden strecken tot op 38 ende 39 mylen voor by 't eyland

Sanchoan voortaen, ende van 't selfde eylandt tot Lampacon ^)

zijn // mylen, ende tot die Haven van Macau 18 mylen, ende

van Macau tot het eijndt van d'eylanden zijn 21 mylen; Dese
De eyian- eylanden van Sanchoan af tot Macau toe, te weten, van die

Sanchoan tZeewaert op de ry volghen zijn veel ende dicht by den anderen,
tot acau

-yy^gicj^g yg^j^ vcrdc altesamen een land schynen te wesen, ende

1) Zie het 20ste capittel, p. 94-120; in het bijzonder p. 115—120.

2) Thans S' John; zie p. 115, n. 2. ^) Ton Kwa; zie p. 118, n. 1.

*) Lamock beO. Swatau; zie p. 116, n. 1.

*) Lam puk sui, een visschersdorp op een der eilanden, 20 zeemijlen W.Z.W. van

Macao. Zie adm. kaart 2562. De Portugeezen liepen daar vóór de stichting van

Macao af en toe aan. Verg. Bento de Fran^a, Subsidior para a historia de Macau,

Lisboa 1888. Boxer, in Macao, Three hundred years ago (T'ien Hsia Monthly, vol. VI,

April 1938, p. 286) noemt het Langpokao, een eiland Oost van St. John.
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van daer voortaen so beginnense minder ende verscheydender schynen

te worden, soo datmense bescheydelijck ghenoegh can sien ende^^^* ^^^

onderscheyden dattet eylanden zijn; op alle desen wegh tot^^^^*^^^-

aen 't eijndt van dien, te weten, tZeewaert daer van af, en hebt wat' ciip-

u nieuwers van te wachten, dan van dat ghy voor oogen siet: Eylanden^

maer hebt aUeenlijck 10 ofte 12 eylandekens ofte steen-clippen,^), ^oo^ts ont-

gelegen 10 mylen van Macau voortaen, te weten, tZeewaert den ontrent
AISC 3.U

van een eyland af, tusschen welcke CHppen ende eyland mach-

'

men genoech passeren, by 't eylandt heen loopende : want is een

schoon ende groot Canael, ofte willende machmen 'tZeewaert Beschry-

van buvten de CHppen heen vry passeren, so men daer nietenvinge der
Coursen,

begeert tusschen door te loopen. Canaien

Sullen alsnu alhier verclaren de Navigatie ende Coursen, met fanden tus-

die Canalen diemen heeft tusschen dese eylanden (diemen noemt f^^J^
^'^"^

•^ ^ landen ghe-

[61a] .4s Ylhas de Sanchoan, ofte van Canton) door, soo is te weten noemt

dat / 4 mylen noord noordoost van 't Eylandt Sanchoan af, is of Canton.

gelegen eenen hoeck landts, welcke van daer af n. aen strect, streckin-

tot de haven van Comay '^) toe, oock mede soo loopt het landt ^}^ ^^^
' I ' r Havens

van daer af o. aen, vijf mylen weeghs, al waert een eijndt maeckt, Comay tot

streckende van daer af 4 mylen innewaerts n. aen, van waer het

'

weder o. waert uyt comt tot Macau toe; In dit landt dat n. aen

streckt heeftmen eenen cleynen inwijck, van waer men o. aen Den in-

loopt tot Comay toe, wordt bevaren vande Lanteas ende Ban- comly*°*

coms ^), dat zijnde Chiinse bareken ofte lichters die de coopman-wert van

\ 1 TT r , , -,•
Chijnsche

schappen ende goederen aende luncos ofte schepen (die van lichters be-

Syan aldaer comen laden) af end' aen voeren ; dit landt maeckt de^^ goed™

een verscheyden eyland welckmen noemt Taaquiton *) ; drie my- ^^^ ^^^'^^
•J j j. I ' j schepen

len voor by de voorseyden cleynen inwijck voortaen, is geleghen van Syan

een vande monden ofte inkomsten vande Revier van Canton, ghen.

die ghenaemt wordt Camon ^) , is van een schoonen incomste :
De Reviere
van Can-

want daer groote Bancoins ofte Chijnsche Uchters door heen ton is ge-

varen, naer de stadt van Canton toe; voorby dese mont ofte |^°o

™*
i^eb-

incomste van Camon voortaen, leiit de Haven van Pinhal ^), ende ^^^^^
j ' voorts

tZeewaert, te weten, dicht byde incomste van dien is ghelegen voorby

*) Vermoedelijk is het heele complex eilanden Z.O. van Macao bedoeld, tot en

met de Kaipong en Lema Islands.

*) Kwanghai; zie p. 1 15, n. 1.

•) Voor lanteas en bancones, zie Hobson-Jobson, p. 504 a.

*) Chek Kai Teng.

*) Een dier mondingen heet: Ngae Mun.
^) Misschien thans Pin-Chung, aan den rechteroever van den Broadway.
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haer de ha- een sandt drooghte daer men hem van moet wachten ; twee mylen

p!nhal^° voorby dese Haven van Pinhal voortaen, heeftmen d'ander
met een ^lont ofte incomste ^) daermen naer Canton toe loopt, met die
drooghte '

_

^

ter Zee- cleyne Lanteas ende Bancoins, 'twelcke wort genoemt vande

men schou- Portugesen, As Orelhas de Lehre, dat is: die Hasen ooren 2), om
wen moet.

(jieswüle dattet binnen int land 2 hooge spitsige toppen van ber-
Een cley- <j -i w

nen in- gen heeft, makende de gehjckenisse van Hasen ooren; een wey-

Canton
°^^ ^igh binnen dese mont ofte incomste leijt een Riffe, diemen

Twee spit- prhenoech sien mach ; Van hier af tot de Haven van Macau toe,
sige bergh- °
toppen de zijn Ontrent 3 mylen, men loopt langhs 'tlandt heen, door een

genoemt, smal cndc ondiep Canael, twelcke maer anderhalf vadem diepten

ee^n'^Rif^
heeft, te weten, met hoogh water,

schouwen, De wester hoeck van Taaquinton ^) voorsz. leijt noorden ende
cnde ccn
Canael van zuydcn mcttet midden van 't Canael, vande Incomste van San-

vandem choafi cndc 'tEylandt van Vasco de Faria ^) ; Dit Eylandt van
houden Vusco de FaHa streckt oostwaert aen, ghelijck als Taaquinton,

hooch wa- ende liggen noorden ende zuyden metten anderen ; Dese Incom-

Van strec-^^^
°^^^ '* Canael (dat beyde dese Eylanden maect) is van een

kingen, schoone cndc su3rvere modder grondt, om daer in te anckeren,

versch wa- soo moetment dicht by 't Eylandt van Vasco de Faria seften,

ten banc- ^^ weten, te middewegen alwaert goet versch water heeft ; Van
ken, ende (jg oostcr punt ofte hocck van dit voorseyde Eylandt af, tot die
gronden ' j j

des hoecks punt van Taaquïnton toe, heeftmen een bancke van drie vadem

ton^,'^^ende diepten, modder grondt, wesende het diepste daer op by 't Ey-
des Ca-

^^^(j^ y^n Vasco de Faria voorseydt, ende daer over gepasseert
naels van J * o i'

Sanchoan wesende, heeftmen meer diepten.
by 'tEy-
landt vas- Die ghccn die begheert te varen van 't Eylandt Sanchoan af

ende vootTs^
nacr Macau toe, heeft twee weghen, waer van die alder sekerste

Van 't Ey- is, uytwacrts aen, te weten, door de mont ofte 't Canael van

choan^^na tusschen 'tEylandt van Vasco de Faria, loopende 't Zeewaert

tvree^" ^as° ^^^S^^ d'Eylanden heen, ghelijck als de gheen die van buyten
sen, endeuyter Zee comt; den anderen wegh is oost aen door 't Canael

daer van is van Taaquinton, ende Vasco de Faria heen; comende aent eijnde

haeiV
^^"^ "^^^ dien, te weten, vier mylen weeghs noordtoost aen, sult comen [61&]

Waeron- te sien de Haven van Lampacon ^), welcke zijn twee hooghe

') De Moto Mun, die verder naar buiten thans Broadway heet.

') Niet de „Haasen-ooren" van p. 1 19, n. 2, doch de ,,Two sharp peaks" beO. den

Broadway, op kaart 2562.

^) Chek KaiTeng;ziep. 163, n. 4.

*) Ton Kwa; zie p. 162, n. 3.

'') Lam puk sui ; zie p. 1 62, n. 5.
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ende groote Eylanden ^) met veel gheboomten, streckende o. ende trent dat-

w. De mont ofte incomste van dese Haven ('twelcke tusschen^^n "^va^^

die voorseyde Eylanden is) heeft 4, 5 vademen diepten binnen Lampacon

in, van morwe modder gront, waerom daer quaet te anckeren van'de

is, ende daer gaet een gheweldighe stroom, heeft aende incomste daer geie-

van 't w. een groot eylandeken ofte Steen-clippe liggen, te
^^^^^'

weten, recht te middeweghen vande mont ; die m dese haven kergrondt.

begeert te loopen van dese w. zyde, sal tusschen dese groote Roemen

Clippe, ende het z. eyland-) heen loopen; alhier heeftmen een^^J^^j^^p^j^

bancke van 8 spannen waters modder gront, naer 't z. van dese sai.

2 eylanden heeftmen een ander groot ende hoogh Eylandt, deTdroo°h-

'twelcke streckt n.o. ende z.w. Tusschen dit Eylandt ende Lam- ^^

pacon machmen wel door passeren. Aende oost zyde vande mont

ofte incomste vande Haven van Lampacon leyt een groot ende streckin-

hoogh Eylandt, streckende noorden ende zuyen^). De zuyder
fj^^^jtj^ e^]

hoeck van dit Eylandt leyt oost ende west, met den ooster hoeck ^^ Haven
•^ -' van Lam-

van het noorder Eylandt van Lampacon, ende het Canael dat pacon.

tusschen dese twee Eylanden door loopt, 'twelcke streckt noor-

den aen, is diep ende schoon, hebbende ontrent een schuet van

een Lepel stuck inde breede.

Dicht aende ooster-hoec van 't zuyder Eylandt van Lampa-
con *), leyt een ronde steenclippe, ende wat oostwaerder aen, is Tusschen

een steen-
gheleghen een groot ende hoogh Eylandt^), streckende aende dip ende

noordzyde o. ende w. ende aende w. zyde n.w. ende z. oost. Dese eyhind*t°^

Canalen, welcke dese steen-clippe maeckt, zijn diep ende schoon. ^^° schoon

Van dese SteencHppe af z.o. waert aen, heeftmen eenen uytganck naei.

ofte Canael ^), streckende tZeewaert in, altemael van sant grond,

met 3 vadem diepten, waer door alle de Schepen loopen, die van

Lampacon af comen, en buyten begheeren te wesen, 'tzy na wat

wegen dat het wesen mach : want vande west zyde ist ondiep,

als gheseyt is. Van Lampacon 7 mylen oost aen, is gheleghen ondiepten
«^ «-j

ende strec-

Macau, ende men heeft een reghel Eylanden op de selfde strec- kinge van

kinge tot Macau toe ') ; alle dese Eylanden blyven u aende zuyd J'ol^Macau.

zyde, ende van daer af tot het vaste landt toe, zijn ontrent 5

•) Sam hoi chuk en Lam puk sui, met het hierna te noemen eilandje Kie sum chau.

2) Sam hoi chuk.

') Tai-lum.

*) D.i.: Sam hoi chuk.

*) San Chau Island.

*) Bij San Chau langs.

') Bedoeld is: aan S.B. steeds eilanden, aan B.B. weinig eilanden.
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Gelegent- oftc 6 mylen. Dese Golve, ofte spatie van tusschen d'Eylanden

cUe^pte eens 611^6 het vaste landt, alsoock van Lampacon af tot Macau toe,

goifs. jg altemael een open Zee, ende en heeft niet meer dan 2 ofte 3

Eylandekens, doch is over al een banckachtighe gront : want het

alderdiepste van dien is 2 vadem, 'twelcke is tot op een mijl na

aen 't vaste landt, ende het Canael, het welcke loopt vande Zee
streckin- af nae de mont ofte incomste vande Revier van Canion toe,
Ëfhc eens
Canaeisna- (diemen heet, der Hasen ooren) loopt langhes de Eylanden

van can- vande Haven van Macau heen.
ton. Keerende weder te rugghe aen 't Eylandt van Vasco de Faria,

comende met het eynde van dien over een, soo heeftmen daer

by een ander hoogh ende rondt Eylandt ^) ; tusschen dese twee

streckin- Eylanden door looptmen tZeewaert in, ende voorby dit voor-

ken° Ey^-^
seyde Eylandt, heeftmen een reghel van ander Eylanden 2), welcke

landen, streckcn tot die mont ofte het Canael toe, (daermen door loopt,
punten Ca- ^ '

naien, ende alsmen van uytcr Zee na Macau toe comt) ende strecken oost
diepten ,

,

,

van 't Ey- noordt oost aen.

co°de Faria "^^^ ^^^^ Canalcn ofte doorganghen, die van uyter Zee daer

nae Macau tusschcn heen loopen, zijn altemael suyver ende schoon, ende en r62ai
ende voort. ,,,, . ii-r^iii

hebt daer meuwers voor te vreesen van dat ghy siet. Snit langhs

dese Eylanden heen loopen, die latende aende zuydt zyde, heb-

bende aende zyde van 't noorden d'Eylanden van L«m/)acoM ^).

Een punt Als ghy met die selfde over een comt, soo sult ghy in 't n.o.

witte^
^^° comen te sien een Eyland, 'twelck een punt landts van een seer

strandt witte sant-strant heeft, op welcke punt sult aen loopen: want
daermen ^ '

op aensey- men heeft van daer af, nae d'Eylanden van Lampacon toe een
" ™ ^ sandt bancke, waer van het alderdiepste langhs dese punt

heen is; sult daer by heen loopen, tot op een schuet van een gue-

Hoemen tclingh nacr. So wanneer ghy dese punt ghepasseert zijt, so loopt

strecken ^i-O- aen, SO sal u blyven vande zyde van 't n.w. een groot ende

wat ^eri^c-^^^^^
Eylandt ^), 'twelcke is gheleghen o. ende w. met het zuy-

keien te der Eylandt van Lampacon ; tusschen dit en Lampacon en heeft-

zijn, nien anders geen verhinderinghe, dan die groote steen-cHppe,

hier voren gheroert; Sult loopen op de z.o. punt van dit Ey-

wanneer- landt acn, dat latende aende zyde van 't noordt west loopende ^)

^) Misschien Tai Mong en het daar beN. gelegen rond eilandje; deze en de volgende

alinea zijn echter onduidelijk.

'') Kau lan, San chau enz.

') Zie p. 165, n. 1.

*) San chau.

^) In hoofdzaak dus tusschen Tai lum en San chau door.
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door 't Canael dat tusschen dit ende een ander Eylandt (dat men inde

west-waerder aen leyt) door loopt ; Hier door wesende, so ismen Hasen-

in het Canael, 'twelc van uvter Zee af nae de mont (ehenaemt °°^^^^^ s^'
' -' ''*-' noemt) is,

der Hasen ooren) noorden aen loopt ^), ende van 't Canael af ende hoe

westwaert aen, so is de wegh na Macau toe. Ie en stelle alhier nae Macau,

desen wegh ende cours niet: want hebbe die op een ander ver-

claert ende aengewesen, te weten, inde Navigatie van Malacca

nae Chyna -). Die tusschen dese Eylanden door vaert, is hem
altoos noodigh met het loot ghestadigh in de handt te gaen en

te diepen.

Van Macau 7 mylen n.o. aen, is ghelegen een seer groot ende

hoogh Eylandt ^), van een seer hooghen ende spitsighen top, leyt

inde grootste mont ofte incompste van de Revier van Canton *)

,

door welck de groote luncos (dat zijn die Syansche coopvaer-

ders) in loopen, daer onse schepen, (te weten, de Portugesche)

oock wel door mogen passeren, ende vande westerhoeck van dit De noordt-

Eylandt, te weten, een half mijl zuyen aen zijn ghelegen etlicke stTeckin-

steen-cHppen ^), tusschen welcke ende 'tEylandt het over al|^^' ^®/"

diep ende schoon is, als oock langhs het Eylandt vande zuydt landen

rr ^ c
Glippen en-

zyde heen. Voor by dese steen-clippen tZeewaert aen, heeitmen de diepten

sommige cleyne Eylanden ^) liggen : ende wat voorby dese Eylan- ^ot^de^Re"

den, wat meer tZeewaert aen, zijn ghelegen etlicke andere groote ^ier van

Eylanden '), en sult tusschen de voorseyde steen Clippen, ende

die cleyne Eylanden niet passeren ^) : maer tusschen de cleyne

ende de groote Eylanden moecht vryelicken sonder schroo-

men door loopen.

Van Macau 4 mylen z.o. aen, leyt een groot ende hoogh Ey- Een hoogh

landt, wesende in tween gedeylt met een seer cleijn doorloopent met^° nder

water vande Zee ^), ende verthoont hem van verde als een schip, ^^^^g'^^^g

en heeft noch wildernisse noch geboomte, een half mijl daer van ten zuydt

The Broadway, dien men hier kruist.

Zie p. 1 19 e.v.

Lantau met piek 3050 voet hoog. De richting is echter O.t.N.

Chu Kiang of Canton Rivier.

De Soko eilanden.

Lafsami, Ci Chau enz.

De Ladronen.

Dus niet door Straat Lantau.

Tong ho, diep ingesneden door Boddam Cove en wellicht als één gedacht met

het nabij gelegen Liungnib.
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oostwaert af nac het landt toe, heeftmen een ander langhwerpent Eylandt *)

van acau.
^^^ geboomte, te middewegen van 't Canael ; van tusschen dese

twee Eylanden, te weten, in de incomste aende zyde van Macau,

Een steene is ghelegen een steen ofte Clippe daer 't water over spoelt 2)

,

men schou- waer van u alleen sult wachten : want de rest over al suyver ende
wen moet. gchoon is.

Van dit groot Eylandt (dat hem in tween deelt) af, o.z.o. aen

6 mylen, leyt een ander lanckwerpent ende hoogh Eyland (met

een seer swart schynende bosschagie van geboomten,) welck men
noemt Tonquion^), ende van daer af een half mijl tZeewaert aen, [626]

streckin- igy^ een regel van /O ofte 12 Eylandekens ofte Glippen, sult loo-

ken' Ey- pen tusschen die ende 't Eyland heen, alwaer schoon is, ofte

na^en^éndê nioecht oock tZcewaert buyten alle d'Eylandekens heen loopen
diepten,

vvillendc. Van dit voorsz. Eylandt af nae 't landt toe, tot op een
etc. van -^ ' ^
het groote mijl ofte daer ontrent is gelegen een ander laech ende lanck Ey-

nae Ton- landt met geboomten, te middewegen van 't Canael; Van tus-

de^^ander^ schen dese 2 Eylanden heeftet een Eylandeken ofte Clippe

Eylanden. hggen, ende noch een ander by 't Eyland van te landewaerts;

Tusschen dese Clippe van te midwegen van 't Cannael ende

't Eyland van tZeewaert ist diep ende schoon, ende aende o.n.o.

punt van 'tEylandt tZeewaert, aende zyde van 't landt, heeftmen

Goede be- eenen cleynen Inwijck ofte Bay, alwaer een goet beschutsel is
SCllUtSGl

voor de voor de Monson vande zuye winden, ende heefter goet versch

g^^^^°g'i^g.
water ; Rontsom dit Eylandt Tonquion, ist over al schoon.

rief van Keercude weder op het groote Eylandt ^) vanden hoogen top,

ter. gelegen inde mont vande Revier van Canton, te weten, vande

wester punt van het selfde Eylandt af 7 ofte 8 mylen, o.z.o. aen,

is gheleghen een hoogh groot ende lanckwerpent Eylandt ^),

'twelck is streckende n.w. ende z.o. is gantsch sonder gheboom-
Bejegenin- ten ofte cenighe wildernisse. Vande zuydt ooster punt van 't
RC V3.D. ' t

groote Ey- sclfde Eylandt af, een half mijl tZeewaert aen, leyt een ander

dT Revier ^°^^^ ende hoogh Eylandt^). tCanael dat tusschen dese twee
van Can- Eylanden door loopt, is diep ende schoon. Aende n.o. zyde van
ton, tot een / . . .

ander Ey- dit groot Eylandt, te weten van 't midden van dien nae het landt

dTpiaeTsen to^» zij^i ghelegen twee ofte drie lanckwerpende ghecloven Ey-

') Vermoedelijk Tal lo.

^) Op adm. kaart 3026: „breaks in bad weather".

') Misschien een der Lema eilanden; de tekst is echter onduidelijk.

*) Lantau.

') Vermoedelijk Hongkong met Lamma Island.

*) De Pu Toi groep.
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landekens ofte Rudtsen, daer dicht by van een rosachtighe aerde, daermen

sonder eenighe gheboomten. Tusschen het eynde van 't n.w. van a7'comf.°°

het voorsz. Eylandt ende het landt loopt een cleijn CanaeP),

door het welcke die cleyne Bancoins (dat zijn de Chinische Bar-

eken ende lichters) heen loopen. Van Canton tot dit voorsz. Ey-

landt, maeckt het water een Golve ofte inwijck; Door dese

contreye looptmen alsmen van Japon af comt.

Van dit lancwerpent ende rondt Eylandt af, te weten, van de

mont van tusschen beyde, 7 mylen o.n.o. aen, heeft het landt

eenen hoeck 2) van een hoogh ende effen land boven op, vol van

een swart sch3'^nende wildernisse, hebbende aen dees zyde van

het w.z.w. een steijl afghebickt landt, ende na het o.n.o. loopt Aencomen-

het al dalende af. Van dit landt af steeckt een punt tZeewaertf® ™^^?'
^ ken ende

in, ende recht teghens dese punt over, tot ontrent een Roer schuet ghedaen-
. ten van 't

verde, is gheleghen een groot ende lanck Eylandt, streckende lanckwer-

gheüjck als de Custe ^). Het Canael van tusschen dese punt ende fa^^dt o.n.

tvoorsz. Eylandt heeft schaers 3 vadem diepten. Binnen dit°- ^^'^' *^°*

•' ^ een uytste-

punt na het land toe, te weten aende w.z.w. zyde, heeftmen veel kende punt

ende goede Reeden *) te anckeren (voor de Monson van Chyna,) kanalen

op 7 ende 8 vadem diepten, moddergront; lek heb daer aen schaers 3

vademen
ancker ghelegen, comende van het Eyland Japon af, ende qua- diep een

men door 't voorsz. cleyne Canael geloopen; Alhier voleynden|g^ ^ ^^'

alle de Eylanden van diemen heet As Ylhas de Canton, ofte Het eynde
der Evlsii"

d'Eylanden van Canton. Dese wegh vande 2 voorsz. Eylanden den van

af, tot dese punt ofte hoeck landts toe, maect een Golve, door *^^'^*^°°-...,. Golfe door
den grooten Inwijck die t heeft; is op dese dwers wegh over al den groo-

suyver ende schoon, ende alst eenigh hart weer is, soo gaet alhier [g^door-'^

een seer hol water, namentlicken, dicht bv 't Cannael vande twee s'^^^^ ^^y'
•' ver ende

Eylanden. schoon,

[63a] Van dese voorsz. punt vant landt ende hoeck van de Eylanden hoi^in hart

af, 6 mylen de Custe voortaen, is gheleghen eenen Inwijck •^),
^^^®'''

hebbende sommighe Eylandekens ende Clippen inde mont vauwijck heb-

dien Hgghen, te weten, aende zyde van 't o.n.o. de welcke ^^^ mi^ahe^Ey-

goet beschutsel zijn voor eenige stormen ende onweder; men^^^^^^^p

heeft alhier victualie ende ander lijftochten van doen; wesende pen, zijnde

4 mylen tZeewaert daer van af, is geleghen een steenrootse ofte fijd^'^ in

1) Ongeveer over de reede van Hongkong.

*) Mirs Point; de afstand is echter grooter dan 7 Port. mijlen.

') Tuni ang. Afstand, breedte en diepte zijn onnauwkeiirig.

*) Namelijk in de Mirs Baai.

') Bias Baai.
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storm ende Clippc (die hem van verde verthoont gelijck een seylent Schip)
onweder,

^p ^^ hooghte van 22^2 graden ^). Dese Custe is langhs de Zee

22 en half heen, altemael van een leegh landt ende sandt-stranden, wesende

^rthoónt van binnen een hoogh land, streckt o.n.o. aen, tot een punt landts

^e^'ient^^^"^*^^'
g^elegen 15 mylen van 't Eyland Lamon 2); men mach het

schip. over al anckeren, ende is inde distantie tot dese punt land toe

IS mylen.

Drooghten Sult wctcu, dat vaudc contrcyc van 't eynde van d'Eylanden

fen^van^ van Cauton af, tot het Eylandt Lamon toe, te weten, 18 mylen
root sant, ^2eewaert in, zijn gheleghen etlicke drooghten ende Riffen van
Canaei root sant, die met leegh water ontdeckt zijn, op welcke plaetse

de Visschers van alle dese Custe haer visscherye houden; Alle

dese voorsz. drooghten ende Riffen zijn ghesloten, sonder eenighe

Canalen ofte passagien te hebben ^).

Een punt Van de boven gementioneerde punt landts ^) (die / 5 mylen van

d«f% en
'^ Eyland Lamon leyt) af, tot die Enseada dos Camorijns, (dat

half graden is ^eu Inwijck vaudc Garnact ^)) toe, die vande Chynen Cavto
daermen
buyten alle ghenaemt wort, gheleghen op de hooghte van 251/2 graden ruijm,

io°o^pt.^°
looptmen de Custe n.o. ende z.w. ende n.o. ten o. ende z.w. ten

z. te weten, buyten alle de punten ende hoecken heen, is inde

cours 86 mylen. Nu keerende weder tot den hoeck, so heeftmen

van daer af tot Lamon toe 15 mylen. Thien mylen van de voorsz.

Gheie- hoeck voortaen, leyt een Revier, ghenaemt Ryo do Sal, (dat is,

van'^^R^o*
^^ Rcvier van 't Sout) van waer het Sout na Canton toe gevoert

do Sal, wert; is van een groote Haven ende incomste. Dese Revier van
zijnde een

, r- i

groote ha- t Sout ghcpassecrt wesende, te weten, 4 mylen voortaen, heeft-
^^^' men een ander Revier, ghelegen by een ander punt landts ofte

De Revier hoeck, wclckc Rcvicr vande Chynen genaemt wort Chaocheu ^)
,

Pecas ^daer ^nde vande Portugesen O porto de Pegas, dat is de Haven vande
de Chini- Stucken : want alhier ghemaeckt worden de goede Chvnische
sche zyde " <j j

wercken
^

stucken van Zyde, ende ander costehjck tuijch. Dese Revier is seer

groot, ende heeft veel bewoonde plaetsen ende vlecken te lande-

waerts in, langhs de watercant heen ligghen ; is ghelegen met de

1) De Pauk Piah, 25 voet hoog op 22°33' N.B.

*) Lamock, zie p. 116, n. 1.

') Vermoedelijk een vage aanduiding van de op de breedte van Lamock liggende

Formosa-banken.

*) FokaiP'.

*) Port. camerao (-oes), vanwaar ook de naam van het Afrikaansche gewest Kame-
roen. Zie p. 180, n. 3.

•) De rivier van Chau Chu, met de haven Swatau.



171

zuydtwester hoeck van het Eylandt Lamon ^), o.z.o. ende w.n.w.

Het Eylandt van Lamon is gheleghen op de hooghte van

231/4 graden; is groot ende seer hoogh^), bedect van wildernisse Het Ey-

ende gheboomten, streckt ghelijck als de Custe leyt, ontrent eenl^onSeyf'

miil weeghs verscheyden van 't vaste landt, alsmen (van Macau °? ^3 een
•> '^ •' \ vierendeel

afcomende) daer langhs by heen seylt, te weten, aende zyde van graden,

't w.z.w. soo doet het hem op ghelijck als twee Eylanden, alhoe-

wel dat het maer een en is; heeft aende z.w. zyde, ofte de zyde

van 't landt sommighe steen-clippen recht by hem Hggen, die Hoe hem

met leegh water ontdeckt zijn, ende met hoogh water, so breeck- fa^ndt^^La-

ter de Zee op. Voorts soo is alle de reste van 't Canael van tus- ^^^ ^^J^'^
thoont als-

schen 'tEylant ende 'tvaste landt, schoon, suyver en diep ge- men van

noech, evenwel so en machmen daer niet door passeren: want iscomt ais-

vol van wildernisse, en ander driftigh ^) tuijch, al hoewel dat ^g^ Qippgn

ie daer door geweest hebbe door nootshalven: maer was metende pe-

ryckelen
[63b] groote moeyten, waer omme niemandt rade daer door te loo- daer on-

pen, ten waer met een Soma, (dat is een Chinische Carveel, daer
^^^^^'

zy met langhs de Custe varen, en haer handelinge dryven;) aen

desen voorsz. z. wester hoec van 't Eyland, so liggen tZeewaert

daer van af, etUcke cleyne vlacke Eylandekens ende andere

Rudtsen, tusschen de welcke ende het Eylandt men niet pas- Eylanden

seren en mach, ende heeft aende noordt ooster hoeck, aende zyde sen^da'er'^

van 't landt, een seer grooten Inwiick, al waermen een goet be- quaiijck te
° •* " passerenis.

schutsel ende louwe *) Ree heeft voor alle winden, daermen van inwijc

gehjcken met onse schepen mach in loopen, noodigh wesende
; ^^^^^"^^^^

heefter 31/2 vadem diepten, modder gront ; Om nu daer in te winden
socdc RcC"

comen, soo sult ghy ghenaken ende loopen aende zyde van 't de heeft

z.w. want ick hebber selver in gheweest. ^^ff ^a-^"^

Van dese zuydtwester punt van 't voorsz. Eylandt af, ander- ^^m diepte,

half mijl tZeewaert in, heeftmen een Riffe, die hem boven twater steenigh

verthoont ; is van sommighe swarte steenen, die op een ry oost- ^^ landf

'

waert aen strecken, tot ontrent 3 mylen weeghs, ende heeft aen met 3 cup-

't ejnide van dien 3 vlacke lanckworpende Glippen op een ryeynd.

Ugghen, waer van d'uyterste de grootste is ; Men en mach in Goede Ca-

geenderley wyse over noch tusschen dese Riffe ende Chppen door
g^^^g^^^^et

loopen; maer tusschen de Riffe ende 'tEylandt, heeftet een seer Rif ende

>) Ziep. 116, n. 1.

*) Het eiland is 240 voet hoog.

') Drijvend.

*) In de luwte gelegen, beschutte.
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het Ey- goet Canacl: want ick hebber selver door ghepasseert, heefter

2Tvadem° ^0 vadem diepten van cleijn dun ende vlack sandt gront, en heb-

ter anders niet te doen, dan u alleenHck te hoeden voor 't Ey-

Redenen landt, ende de voorsz. Riffe; 'Tis goet (voor de gheen die van

ter door JupoYi afcomt) daer by daegh door te loopen : want soomen tZee-

dan buvten ^^^^^ buyten om loopt (om de Riffe te schouwen ^)) so ghebuert

om het Rif het wel datmeu de winden aldaer scherp vint, en daerom qualick

is. aende Custe can gheraken, waerdoor zy (so hem het weer verheft)

groote moeyten passeren.

De haven Van dit Eylandt Lamon af, 6 ofte 7 mylen o.n.o. aen, is ghe-

quon ïe^M;^7 ^^S^^^
de Havcu vau Chabaqueó ^), 'twelck is een arm vander

mylen van Zee, die scer diep te landewaerts in loopt, n.o. waert aen, heeft
't Eyland '

.

^
,.

^ '
_

'
. .

Lamon, aende mcomste van dien, te weten, aende z.o. zyde een dicke

aende^z?o. cnde grovc punt landts ligghen, die hem van daer voort aen seer

zyde een verheft en hoogh op loopt, ende aende zyde van 't n.w. ist een

landts. leegh landt van sandt stranden. Vande voorsz. punt landts af

op de selfde streckinghe, een schuet van een goetelingh verde,

Een Sandt is ghclcgen een Riffe van sant daer 'twater op breeckt. Die in

^ivg°gt^g^! dese haven begheert te loopen, moet ghenaken de zyde van 't

kinghe. 2.0. loopende langhs de punt vande incomste heen, heefter derde-

best inde half vadem diepten. Een half mijl boven de voorsz. punt landts,

pen^mactT^^ wetcu, aen 't landt van 't zuydt oosten, is gheleghen eenen

Een ciey- cleynen inwijck ofte Bay van modder grond, welcke haven een

w^jck by de go^t bcschutscl is voor eenigh onweer, ende tot meerder ver-

punt sekertheyt, so machmen daer soo dicht aen het landt loopen,

de goet datmen inde modder bhjft steken, ende springen also aent landt

storm. van het n.w. het welcke voorby een Eylandeken is, daer een be-

Een be- woout vleck ofte stcdc leyt, alwaermen veel provande ende lijf-

viecke tochtcn vint. Dese vaert doetmen aldus met luncos ende Somas,

proviande ^'^^ ^ij^ Chinische schepen ende Boots; Dese Haven is geleghen
can beco-op 23 1/2 graden.
men. '

' °

De Haven Achter desen inwijck, te weten, aende zyde vande Zee, leyt

een^Vai/^
ceneu anderen Inwijck, alwaer langs heen (te weten een schuet

graden. van ccu Lcpcl-stuck daer van) zijn gelegen 4 ofte 5 Eylandekens

Een ander ofte CHppen, tusschen de welcke ende 'tland men passeren mach: [64a]

met^"'^ som- want isscr schoon ende diep. Desen Inwijck vande Eylanden is

mighe cup- ^^^ bcschutsél voor de Monson van Malacca, (dat is voor de
pen, daer- ' \

') In den zin van „schuwen".

*) Voor o.n.o. leze men w.n.w. ; Chabaqueó is, ook blijkens het slot dezer alinea,

Swatau.
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winden die inde tyden datmen van Malacca af nae Chyna comt men tus-

wayen,) heeft binnen in seer goede schoone grondt ; 'Tlandt ghe- ^^andt en-

leghen tusschen dese twee voorsz. Inwiicken, is van een hooghe*^® "^^ ^®i^®
j o passeren

ende groene landouwe, sonder eenighe wildernisse ofte gheboom- mach.

ten, ende de voorseyde Eylandekens zijn ront ende hoogh, strec-
^e^J^f^^Ht^

kende altemael op een ry langhs 'tland heen. tusschen

Vande voorsz. Haven van Chambaqueo af tot Chincheo ^) toe, wycken.

looptmen de Custe n.o. ende n.o. ten o. aen, is inde distantie ^'^"^^^a-
' ven van

22 mylen; is altemael van een hoogh landt, ende men heefter Chabaqueó

dicht by 't landt /6 vadem diepten, en daer loopen veel quade chéo, loopt

ende groote stroomen; keerende op Chabaqueó, so heeftmen van j™^'^^^^ ^^^^

daer af 6 oft 7 mylen voort aen, A Enseade Pretta ^), (dat is den de n.o. ten

swarten Inwijck geseyt, van die van 't landt Lauho ghenaemt,) Goede diep-

boven welcke is ghelegen een hoogh landt, met een seer swart ^^ f^^^

schynende wildernisse, ende heeft inde mont vande incomste stroomen

twee Eylandekens Hgghen ; is binnen in van een schoone ende vandeT
goede gront, wesende een beschutsel voor etlicke winden, alwaer swarten in-

Riiy Lobo met zijn schip ende noch een groote lunco ofte Chijnsswarte wii-

Schip verwintert heeft. Twee mylen tZeewaert daer van af, n^ckènde,^

hgghen twee Eylandekens van witte Steen-clippen, dicht by den ^^^^'^ ^°^^^

anderen, tusschen welcke ende 'tvaste landt ist over al schoon, xvvee my-

Van dese Enseada Pretta, ofte swarten inwijck, 7 mylen voort j^"^ enTwee
aen, zijn ghelegen twee hooghe ende cleyne Eylanden ^), (wat meer witte steen-

lancwerpender dan rondt, sonder eenighe wildernisse ofte ghe- Eyianden,

boomten) seer dicht by den anderen, streckende n.w. ende z.o. schen'tvas-

hebbende tusschen beyden 3 ofte 4 steen-chppen. Dese Eylan-te landt,

den ende Glippen liggen verscheyden van 't vaste landt, ontrent seive over

een half mijl weeghs, ende daer recht tegens over leyt eenen

cleynen Inwijc, van eenen seer leegen hoeck ofte punt landts

langhs de Zee heen, ende aen 't Eylandt dat aldemaest het landt

leyt, te weten, vande z.w. zyde, is gheleghen een sandt-bay, vande

'twelck een goede Ree is van 7 ende 8 vadem diepten, so dat u de fhen.^ciip-

Clippen die tZeewaert blyven, een beschutsel maken ; sult het "p^^'
J^^^-^^ -' den, diep-

landt vande Sandt-bay wel dicht ghenaken : want ick heb daer ten, versch

selfs in geleghen, om dat ie daer met een groot onweer in liep, de gronden

') Chang Chiu (in Fu-kiën), 25 zeemijl de rivier op, die beZ. Amoy en Quemoy uit-

mondt. De haven van Chincheo heet thans de haven van Amoy. Zie ook Linsch. Ver.

dl. XXV, p. 233. *) Chauan Baai; zie adm. kaart 1962. De naam komt voor op de

kaart van het Itinerario achterin, kaart V.

') De later te noemen Chiocon-eilanden, vermoedelijk thans Rees-eilanden; de af-

standen kloppen echter niet.
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tusschen comcnde van lapon af. De Japonen hebbender oock wel by

fen in^^"^ wyl^^ "i^t haic schepen in verwintert. D'incomste daer van is

wijck ende aende zyde van 't n.o. wel dicht by de punt van 't Eylandt (die

den Chio-nae 't landt toe leyt) heen; sult altoos in 't incomen wel dicht

nae 't Eylandt aen loeven, om de Haven niet te missen, ende

moecht altoos (so aende n.o. zyde, als aende zyde van 't z.w.

tusschen 'tEylandt ende 'tlandt) uyt ende incomen. Men heeft

oock op dit Eylandt versch water. Dese Eylanden worden ghe-

naemt Chiocon ^) ; isser over al suyvere gront, uytghesondert alleen-

licken een steen-clippe daer men het water op siet breken, ghe-

leghen een schuet van een guetehngh w. waert vande Ree af.

Van dese Eylanden van Chiocon af, drie mylen voort aen, leyt

de Haven van Chincheo, ende twee mylen verscheyden van 't

landt af, zijn gheleghen twee Eylandekens ^) van witachtighe Steen-

clippen, tusschen wekken ende 'tlandt, als oock daer buyten om
tZeewaert ist over al schoon. Van dese Eylandekens af twee

mylen voort aen, ende een half mijl van 't landt, heeftmen een [646]

Van strec-hoogh eudc Toudt Eylandckcu ligghen, waer van een Riffe af

Riffen, Éy- stecckt, tot op een half mijl tZeewaert in, daer men het water op

cuppen ^^^^ breken; sulter u van wachten. Tusschen 'tlandt ende dit

diepten, Eylaudckcn zijn 't altemael ondiepten; Tusschen dit Eylandeken

inwijcken, cudc den hocc vaudc mont van Chincheo leyt eenen cleynen

tusschen' Inwijck, daer de Schepen (inde Monson van Chyna) setten. Alle

d'^^^ch'
^^^^ Custe van Chabaqued af tot Chincheo toe, is van een hooghe

con ende landouwe, met diepe ende schoone gront, uytghesondert alleen-

van chin-hjcken de voorsz. Riffe van 't Eylandeken.
chon. -Q-g j^a^ygn van Chincheo (comende van dese zyde van 't z.w.

af) heeft boven hem over legghen een seer hoogh landt, met een

Van strec- steenrootse boven op, in ghehjckenisse van een pylaer ofteco-

landen, ' lomne (als de Varella aende Custe van Champa ^)) ; dit hooge landt

punten'
^^^^ geberghte gaet al dalende (na eenen uytstekenden hoeck

riffen, Ey- ofte puut landts) af; ende comende van de zyde van 't n.o., te
landen, ' •'

Bayen, weten, vau uyter Zee, soo heeftet een groot open, met sommighe

ver^ch'^wa- Eylanden inde mont. Vande voorsz. hoeck af, soo streckt het
ter, gron- ia^j^(j^ noorden aen, ontrent anderhalf mijl, ende van daer keert
den ende '

•*
'

diepten des het wedcr uac 't w.n.w. hebbende een arm vander Zee, die een

») Ziep. 173, n. 3.

*) Wu seu en Tsing seu; zie adm. kaart 1760. De nu volgende zeilaanwijzing is

echter onduidelijk, en zelfs op detailkaarten niet te volgen.

») Ziep. 107, n. 1.
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groot stuck weeghs te landewaerts in loopt ; Op de selfde strec- havens van
"hinchon
.w.vvaert.

kinge, so heeftmen (aen dit land dat vande punt vander Zee, ^^^"*^'^°"

tot dat ander punt, daer 't landt nae 't w.n.w. streckt) een lanck-

werpent ende hoogh Eylandt, sonder eenige wildernisse ofte

gheboomten, streckende gelijck het selfde landt, ende leyt een

cleyne half mijl van 't landt verscheyden, ende heeft vande zyde

van 't landt een goede Sant-bay, te middeweghen van 't selfde

Eylandt, te weten, een schuet van een Bas, west waert aen, leyt

een verborgen Clippe ofte Steen-plate, van 18 span waters, be-

slaende weynigh plaets, alle d'ander reste is schoon ende suyver

om te mogen anckeren. Dit Eyland heeft goet versch water;

Alhier heeft Diego Pereira ^) met zijn Schip verwintert ; Men en

loopt by dit Eyland niet aende z. zyde: maer van de oost zyde

buyten om heen : Comende alsoo vande noordt zyde binnen in de

voorseyde Haven.

Van dit Eylandt een quartier mijls noorden aen, zijn gheleghen

drie Eylandekens, streckende metten anderen oost ende w. Van
daer af nae 't land van 't westen toe, heeftmen een Canael van

ontrent een half mijl breedt, diep ende schoon; Men mach ooc

wel tusschen 'teerste ende d'ander twee Eylandekens door pas-

seren, willende; 'Tooster eylandeken ist langhste ende tgrootste

van alle drie. Dese eylandekens Ugghen verscheyden vant noor-

derlandt, ontrent een groote mijl, welck land is een seer hooghe

landouwe. Een schuet van een Bas vant ooster Eylandeken noor-

den aen, is gheleghen een groot ende hoogh Eylandt, streckende

noorden ende zuyen, het welcke heeft aende west zyde een Sandt-

bay; Onder het beschutsel van dese Sandtbay, te weten, dicht

by het landt heeftmen een goede Ree om te anckeren, met een

seer schoone gront, alwaer dickwils de Portugesche schepen ge-

legen hebben, aldaer goederen ende waren ladende, van die daer

te lande vallen. Van desen Inwijck een schuet van een guete-

linck, z.w. aen, ende een schuet van een Bas vande ghementio-

neerde Eylandekens, leyt een Sant-plate van 12 span waters.

[65«] Voorts so is alle de reste schoon. Op de Ree ende langhs d'Ey- vande

landekens heen, heeftmen groote stroomen. De beste plaets om ghen, Ey-

te anckeren ende het aldersekerste te hgghen, is dicht byde zuyder L^ndoü-

hoeck, om van de stroomen bevriit te wesen, ghy en sult den wen, Cana-
' ' o j

^ Yen, diep-

hoeck vande strant (vanden Inwijck) nae het noorden toe niet ten, gron-

') Portugeesch gezant naar China in 1552; zie Richthofen, China, I, p. 648.
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den, Ree- te passcreii : want is ondiep. Die van Liampo ^) ende Japon af

ten' ende comen, loopen in dese haven, door 't Canael, van tusschen dit

inwijck Evlandt ende die drie Evlandekens, welcke schoon is, van 5
des havens -^

-^

Chincheo, ende 6 vadem waters, twelck men van ghehjcken heeft langhs

landt^Tan- de Eylandekens heen, te weten, soo wel aende zyde van 't landt,

waér^s"^'^^^^ te Zeewaert, uytghenomen de sant plate boven verhaelt.

Ontrent I^ït Eylandt wort van de Chynen ghenaemt Tantaa ^) ; Twee mylen

i^^^dt^Tn
^^^ ^^^ Eylandekens tZeewaert af, leyt een cleijn ende geclooft

taa groote Eylandeken, geheeten Tantheaa. Van 't Eylant Tantaa tot het

Zeewaert
^ noorder landt, is ontrent een mijl weeghs, 'twelc altemael ondiepe

"^" gront is, so datmender gheensins door passeren mach, noch ooc

op een groot stuck weeghs 'Zeewaert daer van af.

Van dit Eyland Tantaa af, een mijl weeghs westwaert aen, is

ghelegen de mont ofte incomste vanden arm vande Zee ^), welcke

mach wesen van een half mijl inde breede; ende 'tlandt vande
Vande ghe- 2.z,yde, heeft een punt landts, tegens 'twelcke over (te weten,

der in- aen 't ander land vande n. zyde) is gheleghen eenen Inwijck ofte

waerts van Bay, met scer goet beschutsel, daer heen die Armaden van des

Tantaa^°*t
Coninghs van Chynas Schepen onthouden. Een mijl weeghs vande

een punt voorsz. punt lants af, de Revier innewaerts aen, leyt een eylandt
landts en- , ^ \ -i i-r^ t^-jj
de inwijck (by t zuyderlant) met sommighe roode Duynen ; 1 e midde-

mada^^ des weghen van dit eyland, te weten, aende zyde van 't zuyder
Coninghs Jandt steeckt een punt landts uyt ; Wat voorby dit punt w. aen,
China ont- ^ -^ j t:

houden, heeftmen een cleijn Bay aen 't selfde Eyland, in welcker mont
Een Baye de Schepen anckeren; alhier leytmen buyten alle stroomen,

landts daer onder het beschutsel vande voorsz. punt landts. 'Tgebuert oock

beschermT '^^^ dat de Schepcn somtijts door onachtsaemheyt opt droogh
ügghen. blyven, om datse te dicht aen 't land comen, doch en doet hen
Goede geen schade ofte letsel: want is weecke modder gront. Van dese
plaetse om

, i e i i j
de schepen voorsz. puut at uac dcu oostcr hoeck van t selfde eyland toe,

°n(j*g^t^^^^g^
heeftmen een seer goede plaetse om de schepen op 't landt te

sien heb- halen CU te versien, alwaer de Portugesen huer schepen dickwils
bende oock " ^

goede lijf- versien en geconserteert hebben. Van ghelijcken soo heeftmen

alhier veel provande ende lijftochten; Sult weten dat die Sche-

pen, (by 't eylandt Tantaa hggende) aldaer het onweder niet en

Onder het vcrwachten *) : maer so haest als zy eenigh quaet vermoeden

M Thans Ningpo, op 29°50' N.B.

") Tantaa en het hierna te noemen Tantheaa zijn vermoedelijk de op de detail-

kaarten voorkomende eilanden Tae tan en Seao tan.

^) De eigenlijke ingang van de rivier van Chang Chin; zie p. 173, n. 1.

*) Lees: afwachten.
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van tempeest ofte quaet weder krygen, so lichtense terstont haer Eyiandt

anckers op, ende coment setten by dit Eyiandt: te weten, inde J^^^t^^^n

mont vande voorsz. cleyne Bay, wel dicht by 't zuyderlant heen ;
^^^^

f>^-

op alle desen wegh ist over al schoon. Dese haven van Chincheo verwach-

leyt op de hooghte van 24i/4 graden.
Dr"haven

Van 't Eyiandt Tantaa, ende het eylandeken van dese Haven van chin-

van Chincheo af 5 mylen o.n.o. aen, is gheleghen een punt landts, op 24 een

aende welcke leyt eenen goeden Inwijck, (voor 't quaet weder g^!^^^'^^'^®^

ende de Monson van China) ghenaemt L^'aZoo ^). De Reede van

desen Inwijck is dicht by de voorsz. punt landts: want alle 'tlandt

van desen Inwijck af tot het eyiandt Tantaa toe, is altemael (te Goede Ree-

weten daer langhs heen) van een banckachtighe ende ondiepe Haven'van

[650] gront, streckende alsoo tot het eyiandt toe, want tusschen tselfde Chinchon

eyiandt ende het landt ist oock altemael droogh ende ondiep, 'tEyiand

i 1 , • Tantaa om
als voren gheseyt is. een punt

Van desen Inwiick van Lialoo af voortaen, so beghint het land i^^^^s m
J ' o een inwijc

wat leeger van hoochten ende huevelen te worden, sonder eenige Liaioo ghe-

hooghe gheberghten, (als de voorgaende) meer te hebben, ende

is van luttel wildernisse, en op plaetsen gantsch geen ; is een seer

schone Custe, en hebter niet te vreesen, dan dat ghy voor ooghen

siet.

Van Chincheo tot de Haven van Foquien ^) zijn 40 mylen, ende chinchon,

men looptet n.o. ende noord oost ten oosten aen. H^venlTan

Van de punt van Lialoo af, twee mylen voort aen, is ghelegen Foquien,

een vlack eylandeken, te weten een half mijl verscheyden van myien ver-

't land, ende noch een ander halve mijl voorder aen, hgghen twee ^*^ ^^

eylandekens by den anderen, wat dichter by 't land; Dicht by

de selfde heeftmen een Revier, hebbende aende mont van dien

sant stranden, met een leegh land. In dese Revier loopende

Somas ofte Chynische schepen, die na de Stadt van Enao oft

Enau ^} wülen wesen, welcke daer binnen in is gelegen, al waermen
veel Chynische waren ende goederen heeft. De custe 7 ofte 8

mylen voort aen, so heeftmen de punt van Chencheu ^) ghenaemt,

welck is van een hoogh ende kael landt, van een witte ende ros-

achtige coluer, stekende weynigh ter Zeewaert in; Heeft vande

') De Liau lu Baai op de zuidkust van Quemoy.
*) Fu chan fu, op 26° N.B., aan den mond van de Min rivier, 20 zeemijl boven den

mond. ') Vermoedelijk thans An hai, dicht bij den mond van de rivier van dien

naam, beN. Quemoy. BeO. Quemoy liggen de hiervoor genoemde eilandjes. Zie echter

ook Linsch. Ver. dl. XXV, p. 234.

*) Chinchu P'. bij den zuidelijken ingang van de rivier van Chinchu, op 24° 55' N.B.
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noordtooster zyde eenen cleynen Inwijck ofte Bay, ende daer

boven over een seer hoogh ende steijl afgebickt landt; In desen

Inwijck leijt een groot eylandeken ^), tusschen twelcke ende de

Van de punt landts men daer in loopt. Van dit eylandeken af, een schuet

ghen^, ^Ey-van een Roer na 't n.o. is ghelegen een steen plate, een halve
landen, Re- yg^(jgjjj onder water, ende nae het noordt westen van 't selfde
vieren,

stranden, eylandeken af, te weten, tusschen dien ende het landt, leyt een

Reeden, ander steen ; en aende zyde van 't land heeftmen by dit eylande-

fnwv^lT' ^^^ ^^^ ê°^^ beschutsel om te anckeren. lek hebbe in dese Ha-
bewoonde ycn, sclvcr gclcghen (te weten, wat naerder aent eylandeken

Chinische als by 't landt) met twee hencos, (dat zijn groote Chynische sche-

voorby 't P^^^) wesende een yeder wel van 500 ende 600 Bharen, rekeninge
punt van

yg^j^ Indien, twelcke is over de 90 vaten, ende liepender langhs
Lialoo, tot

' X- o
het punt de punt lands heen in; Boven op dese punt landts, te weten,

cheu. opt opperste, leyt een groote bewoonde Stede ^). Noordt noordt

oost van dit eylandeken af, zijn gheleghen twee lanckwerpende

ghecloven eylandekens van rootachtighe coluer : maer en hebben

gheen schoone gront noch eenigh beschutsel; Twee mylen aleer-

men by dese punt van Chencheu comt, soo heeftmen te lande-

waerts in, te weten, nae C/f^wcA^wtoeeenenberghligghen^), van

ghehjckenisse van Monte Fermose *), ofte de schoone Bergh.

Desen voorseyden Bergh is gheleghen van Chincheo af 13 my-
len. In dese contreye soo heeftmen ses ofte seven mylen van het

Gedaente landt af sommighe Boven met ghecoluerde vlueghelen ende vlag-
van som- o ^ o o o

mighe sche- ghen 5) ligghen, welcke zijn van de Visschers van het landt,

vfagghen^ daer zy hen lieder netten ende want met af teijckenen; ende de
van eenige Somas, (dat zijn de Chynische Carveelen) van dese contreye, zijn

met overloopen ofte verdecken gants teenemael ghesloten, met

slechts een seijl alleen, sonder eenigh ander ghereetschap meer.

Van den hoeck van Chencheu af 7 mylen voort aen, is ghelegen [66a]

'tzuyd west eyndt van 't Eyland (vande Portugesen geheeten)

Ilha dos Cavallos ^), dat is, het Eylandt vande Peerden, en wort

van de Chynen ghenaemt Tachoo''), hebbende den naem nae een

*) Tahkut I; zie de detailkaarten.

'') NI. Chinchu.

^) Thans Mt. Kusan, 760 voet hoog.

*) Port. formoso = schoon. Het blijkt niet welke berg is bedoeld.

') Boeien met gekleurde wimpels en vlaggen.

') Het hier beschreven eüand is Mei chen op 25° 5' N.B. Ilha dos Cavallos is echter

blijkens de oude en moderne kaarten steeds Hai tan, op 25°30' N.B.

') Naam niet aangetroffen.
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een groote stadt, also geheeten, die daer niet verde van daer en

leyt, te weten, de Revier 2 mylen innewaerts aen. Sult weten,

dat dit Eylandt ghelegen is binnen de Custe, omringht wesende

van een arm vande Zee (ghelijck als het Eyland van Goa in

Indien) welcke arm vande Zee 5 mylen voort aen aende selfde

Custe weder uyt comt, welcke uytcomste ofte mont gheheeten

wort Puyfu'^). D'eerste mont van 't z.w, mach wesen van on- vande

trent een half mijl breet, ende vande punt van 't Eylandt af nae ^nercken^^'

binnen toe, tot op een halve mijl, heeft men daer langhs heen ^tjanden,

goede ancker grondt, om te setten voor de winden vande Monson canaien,

van China, van 10, 1 1 vadem diepten, schoone grondt; men sal verbor-
^'^'

hem wachten van 't landt van z.w. 'twelc leegh is van sant-^^^^ ^^^p^

stranden, ende is daer langs heen overal banckachtighe ende Reeden,
. voorby den

ondiepe gront ; want ie hebbe dit gantsche Eylandt van bmnen hoeck van

in gheheel omgheloopen ; heeft veel ondiepten, ende daer is een tot^het Ey-

Canael, waer van het alderdiepste twee vadem is ; Die daer be- ^^^'^ '^^^

^ choo, ende
gheer binnen in te loopen, is noodigh een man van 't landt te den mont

hebben die daer kuntschap heeft. Wij hepen de mont van 't
^^^ "^^""

n.o. in, 'twelck de smalste ende ondiepste is, ende heeft een ver-

borghen steen clippe onder 't water ligghen, te weten, dicht aende

zyde van 't Eylandt, ontrent een schuet van een guetelingh, de

punt binnewaerts aen. Van dese Steenclippe af nae de punt toe,

moghen wel Schepen anckeren. Beyde dese Havens zijn sonder

drooghten ofte ondiepten. De Custe van tusschen beyden, te

weten, van d'eene mont tot d'ander; is van sommighe roode

Duynen, ende van een kael landt, is daer langhs by heen over

al schoon. Van dese mont van 't n.o. af een mijl tZeewaert in, leyt

een cleijn Eylandeken. Vande maent van April af tot September

toe, 50 worter in dit voorsz. Eylandt veel Vee gheweyt, als oock

Peerden en dierghelijcke, waer van 't de Portugesen den naem
van Ilha dos Cavallos, ofte vande Peerden ghegheven hebben,

als voren.

Vande mont van Puyfu van 't voorsz. Eylandt vande Peer-Vande

den, 8 mylen de Custe voortaen, heeftmen een grove ende dicke gen, merc-

punt landts, met een wildernisse boven op. Dicht by dese punt
ggjaenten^

is ghelegen een groot rondt Eylandeken, waer van het Canael voorby de

van tusschen beyden seer smal (doch schoon) is, daermen (noo- puyfu. etc

digh wesende) tusschen heen door mach loopen. Vande voorsz. *°* ^^°

1) Thans Mei chen Sound; zie adm. kaart 1761.
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punt punt af nae 't z.w. toe, so is het een hoogh landt met wildemisse,

dealen
^^ ende van daer af nae de Zee toe, heeftet een groot groen velt

[°"d*
,®y"ofte pleijn; Langhs dit groen velt heen, ist seer goet anckeren

de stadt voor de winden vande Monson van China, is modder grondt;

staet^^ °^0p de voorsz. punt landts leyt een bewoonde Stadt, ghenaemt

Pinhay
streckin- Van dese punt van Pinhay af, de Custe 5 mylen voort

mereken aen, leyt de Haven van Foquyen ^), de welcke een groote Ree

p°°^t^^y3^ heeft, ende is altemael van een grof dick landt met wildemisse,
Pinhay, ende binnen bv 't landt van 't z.w, so heeft het een groot rondt
tot de ha- -^

.

°
.

ven van Eylandekcu, met een swart schynende wildemisse. Voor by dit
oquien.

£yia^j^(^g]^gn na binnen toe, soo leyt de mont vande Revier, aende

welcke is gelegen een seer groote stat omringht met gheweldighe

mueren ende torens, ende heeft een Brugge van 't landt af ste- [bet]

kende, aende welcke (die schepen die huer daer onthouden)

gebonden Hgghen; dese incomste is schoon ende vry.

Van dese Haven van Foquyen af, 5 mylen voort aen, is ghe-

leghen den Inwijck (vande Portugesen genaemt, A Enseada dos

Camaroins^), dat is den Inwijck vande Gamaet) ende vande

Chynen Cayto *) geheeten. Op desen wegh zijn geleghen sommige

cleyne ende hooge Eylanden, sonder eenige geboomten ofte

Wildemisse, te weten, ontrent 3 groote mylen van 't landt af

tZeewaert aen ; Men heeft tusschen dien ende daer rondtsom over

al Riffen ende Steen-chppen, ende schijnt op eenige plaetsen

Streckin- Canalcn ofte doorgangen te hebben: want ie ben daer selver

ken, str^an- ^oor gheloopcn mct een Piloot van 't landt. Men sal hem van
den, cana-(jggg Evlanden wachten. Van 't eynde van dese Eylanden af,
len, steen- -' j j '

gronden, 2 mylcu voortacu, so heeft het landt een punt van een dick ende

diepten^^- grof landt, gants sonder eenighe wildemisse ofte geboomte; aen

Reeden'
'^ cyndc van elcke mijl, soo heeftmen w.z.w. aen twee Eylande-

landtpun- keus ügghen, ende aende z.w. zyde van dit punt is een goet be-

des Havens schutsel, voor de winden vande Monson van Chynen, hebbende

yentot°denSchoone sautgrout: maer hebt de winden scherp om buyten de

Caito^^
Eylanden om te loopen, door welcke oorsake wy daer tusschen

door hepen: maer en is niet goet voor onse schepen. Aend'ander

1) Ping hai, op 25° 10' N.B.
'^) Fu chan fu; zie p. 177, n. 2.

') Vermoedelijk het complex van baaien beO. en beW. Tong shu en Che yang

pau, tusschen 26° 30' en 26° 45' N.B. Zie p. 170, n. 5.

*) Deze naam komt op de kaarten niet meer voor. De zeilaanwijzingen van deze

en van de volgende alinea zijn ook op detailkaarten niet te volgen.
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zyde van het n.o. van dese voorsz. punt, te weten, seer dicht by
't landt is gheleghen een cleijn hoogh Eylandt, streckende n.w.

ende z.o. Het Canael van tusschen dit Eylandt ende het vaste

landt, wesen van een Bas schuet breedt, met 3 vadem diepten, steene

het meestendeel steenighe gront, in voegen, dat so haest alsmen dr'cabeit*^

de anckers laet vallen, soo ziin de touwen en Cabels terstont ^^ stucken
" snyden.

aen stucken ghesneden, vande scherpte vande steen. Dit Canael

en kanmen van verde niet sien, het Eylandt heeft aende zyde

van het landt een cleynen Inwijck ofte Bay. Die gheen die hier Pericuiue-

met een ongheval quam, ghelijck het my ghebuerde, sal daer ende
'^

hoe-

in loopen, te weten, dicht by het Eylandt heen, so seer aen loe-
[^^"^joo^p^en

vende, dat hy met die voor-kiel op 't droogh vande strant vande sai.

voorsz. cleynen Inwijck loopt, om op het diep vande harde gront

d'anckers te setten: want soo ghy 't quaemt te setten inde Zee,

soo sullen u de Cabels terstont aen stucken ghesneden wesen,

als het my ghebuerden. Dit Eylandt bhjft onder een punt be-

deckt. Vandaer af noord oost, ende noord oost ten oosten aen,

so heeft het landt een ander punt, wesende ontrent ander half

mijl van den anderen verscheyden, makende tusschen beyden

eenen Inham.

Van dit voorseyde Eylandt ende punt af, tot ontrent een half

mijl oost noord oost aen, leyt een Riffe daermen het water op

slet breken, streckende noord west ende zuyd oost, ontrent een Hoe dat-

half mijl lanck. Van dese Riffe af, tot de noord ooster punt van- iJfwijck

'^

den bovengeseyden inwijck, is ontrent een mijl weeghs; alle de
^^^^ j^^^^°

reste vanden inwijc is schoon ende suyver. pen sai, en-

T^''iT--iT ^T^ 77^ .de van de
Dit IS den Inwijck diemen noemt A Enseada dos Camaroms, hoecken,

ofte den inwijck vande Garnaet; Die Ree van dien is onder ^fffg^^^"^'

tbeschutsel vande n.o. punt ofte hoec boven verhaelt : want diepten,
^ ende quade

is goet voor den tijt vande winden vande Monson van China, te Reede die-

weten, voor de schepen die van Liampo ^) ende Japon afcomen, wegen tot

om daer in te comen, so salmen 'tland genaken (aleermen by de canton^^^
selfde punt comt) daer by langhs comende, tot datmen de punt sion ont-

1 7 ... 7 7 7 r
moet.

[67a] om en daer binnen in is daerment anckert ; men heefter een seer

goede modder grondt, te weten, by dese noordtoosten punt heen,

so dat u de Riffe sal comen te blyven int zuydtwesten; hierom

so sult het landt vande punt wel ghenaken, om op de Riffe niet

te vervallen; Van desen Inwijck af voortaen tot den hoeck ofte

*) Ningpo;2iep. 176, n. 1.
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punt van Sumbor'^) toe, ghelegen op de hooghte van 281/4 graden,

looptmen de Custe noordoost ende noordtoost ten noorden aen,

te weten, buyten 'tvoorsz. Eylandt, ende de punten vande voor-

seyden inwijck heen; Nu keerende weder op den inwijck^), soo

heeftet landt van daer af / 2 ofte /3 mylen voortaen eenen hoec ^),

ende van daer streckt het landt n.n.w. innewaerts aen, comende

daer naer weer n.o. en n.o. ten n. uyt; twee mylen daer van af

zijn gheleghen drie Eylanden by den anderen, te weten, twee

groote ende hooge, ende een cleijn, wesende daer rondtsom over

al schoon: maer en hebben gants gheen beschutsel noch Reede,

om de Schepen daer voor eenigh weer beschermt te wesen ; Dese

Eylanden zijn ghenaemt Canton Siow^); alle dese Custe vande

Enseada dos Camaroins af, tot dese eylanden ende voorseyden

hoeck toe, is altemael van een leegh landt met huevelen, ende

dalen van een effen wildernisse, ende men heeft daer langhs heen

een schoone Zee ende grondt.

Geiegent- Op de contrcye van ter halver wegen, vande Enseada dos

la^nden ^en- Camuroins af, tot d'Eylanden van Canton Sion toe, te weten,
de diepten

(ja.er drie mylen t'Zeewaert af, zijn geleghen twee Eylanden by-

Caito ende den anderen, ende het Eylandt gheleghen aldemaest het landt,

den Canton heeft int midden eenen hooghen bergh ^) , welcke gaet al dalende
^^°°" naer d'eynden vant Eylandt af, ende hebben gants geen boomen

noch wildernisse, wesende daer ronts om over al schoon.

Vande Eylanden van Canton Sion voortaen, so strecktet landt

ende custe binnewaerts aen, ende van daer af / O mylen voortaen,

te weten 2 mylen vant landt af, zijn gheleghen twee hooge ende

groote Eylanden byden anderen, sonder eenigh gheboomte ofte

streckin- wüdernisse, streckende gehjck als de custe, waer van het eerste

ken', pun- (ghelegen aende zuydtwest zyde) seer lanckwerpigh is, ende 'tan-

len'Reede^^^ (vande noordoost zyde) maeckt een forme van Triangula,

etc. voorby ofte driekantigh, ende 'tCanael dat huer vanden anderen scheijt,
Canton Si- . • t
on tot de IS van een weynigh meer als een steen-worp breet : maer is diep

de^on.
" ende schoon: want hebber selver door gheloopen; Wel dicht

byde noordooster punt vant eerste lanckwerpigh Eylandt, (welc-

ke by 't ander uyt comt) heeftmen een sant Bay, hebbende

1) Thans Song men Pt., op 28° 20' N.B.

*) Ni. de Enseada dos Camaroins.

*) De hoek bij Nam kwam, op 27° 10' N.B.

*) Ping fong, op 27° 10' N.B.

') Waarschijnlijk de top van 1700 voet op Fu yan, op 26° 56' N.B. Zie adm.kaart

1754.
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daer dicht by een seer goede Reede : want dese sandt Bay heeft

beschutsel voor alle winden, ende om dat het van ghelijcken een waer-

Haven is, so wort het vande C^yw^w ghenaemt P«(/eaw i), dat is:
^^'^°"J^^"^'

soo veel gheseyt als een sack ; Van dese sant Bay af, ontrent pericuieu--,,.,, 1 • 1
se afgront,

een Gotehngh schuet n.w. aen, leijdt een put van seer groote putten,

diepten, daerom sult op u hoede wesen den inwijck te ghenaken, ^j^g ^^^^

alwaermen seer goede gront heeft van 5, 6 vadem diepten ; In soede Ree-

desen inwijck ofte sant Bay vintmen seer goet versch water, versche

als oock daer recht teghens over aen 't ander Eyland, heeftmen ^^'^^^ren.

een groote plaets van versch water, 't Canael van tusschen dese

Eylanden ende 'tvaste landt, is altemael schoon ende diep, als

oock van ghelijcken tZeewaert daer van af; Aen 't landt van 't

noordtwesten van dese voorseyde Haven af, heeftmen een ander

Haven ghenaemt Fuychu-), te weten een Revier: maer is van
[67è] een cleyne incomste, zijnde van de breede van ontrent een schuet

van een Gotelingh, met een schoone ende diepe grondt ; Vande Beschry-

mont af innewaerts aen, so heeftet een groot water, loopende havens
^^^

een groot stuck weeghs binnen int landt, ende is over al schoon ;
^,^^ ^^y^° ° chon hoe-

die daer begeert in te loopen om te anckeren, moet hem naer 't men hem
dciGr iD.

loot ende diepten reguleren ; Dese Bay heeft veel steden ende moet re-

bewoonde vlecken langhs de Revier heen Hgghen; Van 't voor- |g^^^^"'
^^

seyde eerste Eylandt af, 5 ofte 6 mylen tZeewaert in, zuyden g^eieghent-

,,..., ,
heyden die

aen, hgghen twee cleyne Eylanden, een half mijl vanden anderen daerin ont-

verscheyden, zijn beyde gaer sonder gheboomten ofte eenighe
™°^'^®°'

wildemisse ; Het Eylandt vande zyde van 't landt is vlack, ende

dat van ter Zeewaert is seer hoogh, ende heeft eenen inwijck:

maer is cleijn, ende is aUeenlijck met eenen noordtwesten wint

onbeschut; d'incomste van dien is seer cleijn, wesende van bin-

nen in ront, met goede ende schoone gront; Dit Eylandt heeft

het fatsoen van een hoef yser: want vande binnen zyde vanden

inwijck af, naer de buyten zyde van te Zeewaert, mach wesen

van een boech schuet verde, te weten, inde breede van 't Ey-

landt; beyde dese Eylanden zijn cleijn.

Van dese Haven van Pudeau af de custe 5 mylen voortaen,

ontrent een mijl van 't landt af, zijn gheleghen twee Eylanden,

waer van 't eerste lanckwerpigh is, streckende gelijck als de Custe, streckin-

1) Vermoedelijk Pi kwam harbour, beZ. en beW. Ping fong, op 27° 8' N.B. ; zie adm.

kaart 1754.

*) Fu kien of Fu ting, aan de rivier van Nam kwam. De vele in den tekst genoemde

eilanden zijn echter niet te definieeren.
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gen, merc-ende 'tandcr streckt van 't landt af, naer de Zee toe: want tus-

lïnde^^ schen dat ende 'tlandt en machmen gheensins passeren, de punt
punten, y^^ dit Eylandt strect tot by de noordooster punt van 't voor-

Havens,' seydc lange Eyland dat tZeewaert leijdt, heeft van tusschen bey-

dk^ten en- den ceu cleiju Canael: maer is diep ende schoon, als oock langhs

voo?b ^^de ^^^^ rontom dit Eylandt, so wel van binnen als van buyten;

Haven van Van dit Eylandt naer 't land toe, heeftmen een schoone modder

tot de Ha- gront, met 4 vadem diepten, ende is voor de Monson van China

Jj®^Q^"°*^" een goede Haven: maer is onbeschut van eenen z.w. wint, met

welcke wint ick alhier twee luncos (dat zijn Chijnsche schepen)

verloren hebbe; Dese Haven wort ghenaemt Gwoit^mowy^), aleer

men op twee mylen naer dese Haven ghenaeckt, so heeftmen

aende custe twee inwijeken, gheleghen dicht by den anderen,

welcke strecken tot ontrent een mijl te landewaerts in, zijnde wat

meer als een schuet van een Gotelingh breet : maer en dienen voor

onse schepen niet, de grondt isser schoon, hebbende binnen in

bewoonde vlecken.

streckin- Van dcse Haven van Guotimony af, 7 ofte 8 mylen oost aen,

ontmoeting leydt ceu secr groot ende hoogh Eylandt, hebbende vande zuydt-

E'l\den'^
^^^^ zyde 3 ofte 4 Eylandekens, dicht by hem hgghen, is ghe-

inwijcken, leghen ontrent 7 ofte 8 mylen van 't landt af, ende seer verschey-

de gronden den vau d'ander Eylanden; Heeft aende noordtwest zyde twee

nTven^
^^ inwijcken, gheleghen seer dicht by den anderen, waer van die

Guotimo- vant noordtoosten het beste beschutsel heeft, met goede ende
ny, tot het

i

Eylandt schoone gront, strecken tot op een half mijl innewaerts, ende
anqmjn.

j^g^^gj^ binnen in goet versch water, met een sant Bay, al waer-

men de schepen op halen mach om te versien, noodigh wesende

;

is daer ronts om over al schoon; men sal hem alleenlijck wachten

te loopen tusschen d'Eylandekens ende 'tEylandt; dit Eylandt

wort ghenaemt Lanquijn ^).

Van dit Eylandt Lanquijn af vijf mylen n. ende n. ten o. aen,

so heeftmen veel Eylanden by een liggen, onder groot en cleijn,

hebbende sommighe gheboomten: maer staen ondicht ende leegh, [68a]

strecken langhs de Custe heen, tot op /O mylen weeghs voortaen;

d'eerste zijn gelegen dicht by den anderen, op een ry 't Zee-

waert van d'ander af; De Canalen van tusschen dese Eylanden

zijn van drie vadem diepten, en sommige wat minder, modder

streckin- gront, dict noodigh waer aldaer beschutsel te soecken, met de

*) Wellicht is bedoeld Tanue, op 27°24' N.B.; zie adm.kaart 1754.

') Nam ki, op 27°27' N.B., ongeveer 20 zeemijl uit den wal.
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winden vande Monson van China, salt moghen setten inde ghen ende

monden van dese Canalen, daermen seker ghenoegh leijt : want gen van^èy-

op dese Monson ofte Conjunctie van die tyden, en heeftmen '^^^^ii-

1 1 11 1 • 1 -r-
diepten,

gneen onweer op de streeck vande generale wanden ; En sult u Canaien,

van desen eersten reghel Eylanden af 'tZeewaert gheleghen, ftToomen,

naer 't landt toe niet passeren: want is over al banckachtighe ^^'pp^"'

gront van sant plaetsen : want 'talder diepste van dese bancken ende ka-

zijn twee vademen ; aende zyde van 't noordtoosten, te weten, van Eyiandt

dese Eylanden binnewaerts, heeftmen twee Eylanden langhs J^oT^d'Ey-

'tlandt heen ligghen, welcke strecken n.o. ende z.w. waer van^^^^ien^° Tiao ende
dat van 't zuydtwesten veel grooter ende hoogher is als 'tander tpunt van

van te landewaerts ; tCanael van tusschen beyden door, is diepe
"°^

ende schoone modder grondt ; den uytganck van 't noordoosten

van dit Canael, heeft alle de gront van corael ende kesel-steenen, schoone

hebbende veel cleyne Eylandekens ende Steen-clippen, de stroo- ^Jnf
men loopen alhier met de Monsoins vande winden aldersterckste.

Van dese twee Eylanden een mijl ofte wat meer oostwaert

aen, soo heeftmen een goede schoone Zee ende grondt ; 'Tis tus- Pericuieu-

schen dese Eylanden seer periculues met groote schepen door te ^^^ ^gt

seylen : want men daer niet met passeren mach ; Aen 't landt van groote
-' ^ schepen

teghens over dese Eylanden, heeftmen een Haven ghenaemt doortesey-

iï^mcAeo^), ende d'Eylanden zijn geheeten Lyon'^).

Van dese eerste Eylanden van Lyon af tot de punt ofte hoeck

YdJiSumhor^) toe, zijn ontrent 13 mylen, ende men loopt het als

boven geseyt is, noordtoost ende zuydwest ; Dese Eylanden strec-

ken tot op 3 mylen naer den hoeck van Sunibor toe: maer zijn

van ter halver weghen voortaen minder ende verscheydender Merck te

vanden anderen; aleermen comt op 6 mylen naer de punt vangg™^£y°^

Sunibor, so heeft men een Eyiandt van rootachtighe aerde, heb- ^^^^^ /'^^

bende twee berghen, int fatsoen van twee mammen, makende tighe aer-

int midden een dal, ende streckt noordtwest ende zuydtoost
; aen't punt

heeft aende zuydoost zyde een goede haven, voor de winden van
^^^ com™'

de Monson van China; Dit Eyiandt is een goede kenteijcken

voor de gheen die van Japon af comt ; De punt van Sumhor steect ohedaente

een groot stuck t' Zeewaert in, is van een dick land, met een ^^^
^
sum-

hooghe ende verheven rugghe boven op, heeft aen 't eijnde^o"^-

1) Wen chau fu, op 28= N.B.

*) De eilanden beO. den mond van de rivier van Wen chau of Wen chau fu, tusschen

27°50' en 28° N.B. De naam Lyon is van de kaarten verdwenen.

') Song men, op 28°20' N.B.; zie p. 182, n. 1.
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vande zuydtwester punt, te weten, seer dicht by een lanck ende

hoogh Eylandt, ende vande noordtooster hoeck van dit Eylandt

Aenwijs af leijt een Eylandeken ofte Clippe, makende tusschen dit Ey-

CHppe^.^^ landeken ende de voorseyde punt een seer enghe Canael, daer

Enge Ca- de barcken van 't landt wel door passeren ; van de punt binne-

ander ont- waerts vau desc zuydtwest zyde, ende van 't Eylandt af, so

"hfn'^'
maecktet landt eenen grooten inwijck, die int omgaens byde

inwijck 4 mylen groot is; Twee mylen vande punt af naert zuydtwesten

len^groot^^oe, ligghen twee ofte drie clejme Eylanden; tot dese Eylanden

Van schoo- toe, (te wcteu, van buyten aen comende) so heeftmen een diepe

ende \iac- ende schooue gront: maer van daer af naer de punt ofte hoeck
ke ondiepte.

^Qg^ eudc over alle den inwijc ist altemael ondiep, soo dat het

met leegh water droogh (ende de modder grondt ontdeckt) blijft; [68&]

Verhaal boven op 't pleijn vande voorseyde punt vande zuydwest zyde,

woont viec- leijt een groot bewoont vleck ofte stede, hebben alhier veel ende

CToote^l^v-
g^oot^ barcken, die overdeckt ende met overloopen ^) en nagelen

nische bare- gebout ziju; Daer zijnder die 280 Bharen groot zijn; Aende

noordtoost zyde van de voorseyde punt ofte hoeck, heeftet van

Een In- gelijckeu eenen inwijck, te landtwaert in loopende, aen desen

noordtoost- ho^ck van Sumbof so maecktet landt een eijndt ofte hoeck, is

waert van ggjggg^ op 28 1/4 graden; Van dese punt 4 mylen t'Zeewaert oost

de Heynde noordoost af, zijn gheleghen twee groote Eylanden, sonder

leljt op^^é eenighe gheboomten ofte wildernisse, waer van het eerste streckt

deei^^^^a-'^
°°^^ ende west, ende vande oosterhoeck van dit eylandt af, so

den. beghint het ander, twelcke streckt noorden ende zuyden; 'tCa-

streckin- nael van tusschen beyden mach wesen van een GoteHngh schuet

ontmoeün^ breet, diep ende schoon ; Dit eylandt 'twelcke streckende is oost

faTden^Ca-
^^^^ west, heeft aeu 't oosteijnde een uytstekende punt naert

naien, noordeu toe, in welcke punt men een cleynen Inwijck heeft van

punten,' in- 5, 6 vadcm diepten schoone gront, alwaermen beschutsel heeft

Reeden' "^^or alle wiudeu, behalven van eenen n.w. wint; Het noorder
gronden, eylandt heeft vande wester hoeck af, twee evlandekens op een
ende versch -^

.
j r

water, ry ligghen, waer van 't een groot ende 't ander clejni ende lanck

^tpunt^van is, tusschen welcke ende 'tEylandt men met cleyne schepen

fot°^^d'E
P^-sseren mach, oock mede so is het ronts om alle dese eylanden

landen over al schoou ; Ende men heeft in dese Eylanden seer goet versch
Timbasam, --i t--i
ende 2 my- watcr; Dcsc Eylanden zijn ghenaemt Timhasam ^) ; Van dese ey-
len voorts,

i^j^^gj^ ^^ j^j^ ^^^^ 2 mylen noorden aen, zijn gheleghen twee

*) Verbinding tusschen voor- en achterdek.

2) Thans Tai chau, op 28° 25' N.B.; zie adm. kaart 2412.
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andere cleyne eylanden, welcke strecken o.z.o. ende w.n.w. Waer
van het eene grooter ende langher is alst ander, ligghen seer

dicht byden anderen, ende het Canael van tusschen beyden is

diep ende schoon, met beschutsel voor noord, noordooste, ende

zuydtweste winden: want ick heb daer selver gheanckert ge-

legen met een groot onweer.

Van dese punt van Sumhor af naer Liampo ^) toe, soo looptmen streckin-

buyten d'Eylandekens heen, n.n.o. ende z.z.w. ende de Custe ontmoe^^^

is van een hooghe Landouwe ; Nu van desen hoeck van Sumhor tingen van
"-' eylanden,

5 ofte 6 mylen de Custe voortaen, soo heeftmen binnen int landt steenroot-
scn GndG

een hooghe Steen-rootse, welcke int schijnsel hem verthoont als Larïdou-

de Monincks Kovel van 't eyland Seylon, ghenaemt O Capello'^^^^^^^

de Frade 2) ; Voorby dese Monincks Kovel ofte Steenrootse ander ^o^ tot de
haven van

ses mylen voortaen, leyt de haven van Chaposy ^), welcke een Re- Chaposy,

vier van soet ofte versch water is, ende heeft van binnen in een ^^^ Revfer

groot ende bewoont vleck ofte Stede, alwaer hen van ghelijcken ^^ versch

een Armada van 'tslandts schepen onthouden, tot een bewa- terstadt.

ringhe vande Custe; De kennisse ende rechte teijckenen van Merckteijc-

dese Haven zijn dese, te weten, so wanneermen dicht by Cha-^^^^^^^^

posy comt, soo heeft de Zee sommighe rootachtighe gheverwde^^'^^^ "^^^

vlacken op 't water dryven, ende sommighe stucken van Riet- vier ken-

struycken, gelijck als Cassia Fistola *) ofte Spaensch Riet, 'twelcke
^^^ ^^'^

de selfde Revier uyt smijt; Van dese Haven af twee mylen oost

Zuydtoost t'Zeewaert in, zijn gheleghen twee cleyne ende hooge

Eylanden, dicht by den anderen, gantsch sonder gheboomten

ofte eenighe wildemisse ; men heeft daer ronts om 20 vadem Vande

diepten modder gront, ende vande mont vande Revier af een de^^onde^
daer on-
trent.

[69a] half mijl vant landt zuyden aen, leijt een lanck Eyland, strec-

kende gelijck als de Custe, tusschen dit ende 'tlandt ist schocne

modder gront van drie vadem diepten, waer van d'incomste van

't zuyden 'tdiepste is, ende langhs 'tlandt heen ist ondiep.

Van Chaposy 18 mylen de custe voortaen, hgghen d'Eylanden 's myien

van Liampo, alwaer de Portugesen haren handel plaghen ted'eyianden

dryven ; Dese Eylanden worden ghenaemt Syongicam ^) , ende p^^ Jhe™

1) Ziep. 176, n. 1.

') Zie p. 63 n. 1.

*) Thans Shih phu, op 29°12' N.B. ; zie adm. kaart 2412. De naam Chaposi komt
voor op de kaart van Linschoten.

*J Thans meestal Canafistula genoemd.

^) Thans Chu san archipel. Syongicam is de haven en reede van Sinkeamun op de

Z.0. punt van het hoofdeiland Chu san, op 29° 54' N.B. Zie adm. kaart 1 199.
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naemt Sy- 'tvastc land Liumpo, twelcke langhs de Zeekant heen van een

dafr^de hoogh landt is ; De Portugesche schepen en varen daer niet langhs
Portuge- ]^y heen: maer tusschen d'Evlanden door; men heeft int eerste
sen plach- •' -^

_

ten te han- beghinsel we3nnigh ende cleyne Eylanden : maer die ghepasseert

hoemèn wesendc, soo heeftmen (op de ry van d'Eylanden alder uytterste

frent °sey-
tZeewaert gheleghen,) een seer groot Eylandt met veel hooghe

len moet, bergen ^) , ende inwijcxkens langhs de Zeekant heen, ende is daer

ronts om over al schoon, ende vande zyde van 't westen soo heeft-

et eenen inwijck, int midden van den welcken heeftet een groot

ende hoogh Eylandeken ^) , tusschen twelcke ende tlandt men de

waer- Ree heeft, voor de Monson vande zuyden ende zuydtweste win-

ghe°om\n^^^' desc incomstc is van vijf vadem diepten: maer is te smal
een smalle ojji '^ schip te moghcn om wenden, daerom moetmen hem wel
mwijck de i: o

schepen vast binden, ofte d'anckers voor ende achter uyt te brengen;

tuyenr Van dit Eylandt twee mylen west noordtwest af, is ghelegen een

ander groot Eylandt met seer hooghe geberghten ^), ende vande

zyde van z.z.w. van 't selfde Eylandt, soo heeftet een schoone

streckin- Haven *) voor de Monson vande noorde ende n.o. winden, van

ontmoeün^ '^^l^ke zyde het een seer goede lucht ende versch water heeft:

gen van eudc 'tander boven ghementioneerde Eylandt voor de Monson
Eylanden, " •'

versch wa- vandc zuyde winden, is onghesont ; Het Canael van tusschen

len, inw^c- bcydcu heeft 35 vadem diepten ; maer op de Ree heeftmen de

vens ^Ree-
diepten diemen selver begheert ; Van dit noorder Eylandt af,

den ende tot het landt toe zijn ontrent drie mylen, hebbende sommighe

luchts, cleyne Eylanden onder weegh Ugghen; men heeft aen 't vaste

ampo^ J^'j
landt naer 't west noordtwesten toe, een cleijn inwijcxken lig-

de haven gen, ghcnacmt Camocon ^) ; Van hier af soo loopt men naer de Ha-
Tinay. <-> <->

Schoone vcu ghelegen aende custe (vijf mylen voorby 't Eylandt,) twelcke
diepte des gg^ Revicr is ghchecten Tinay ^) , heeft 4 vadem waters inde in-

nay. conistc vau dien, sonder eenighe droochten ofte ondiepten ; Dese

d'Eyian- twee voorsz. Eylanden vanSyo^gtcaw '), (daermenplaghtehan-

gfc'Inf^^gl delen) zijn gheleghen op 292/3 graden; Sult weten dat dese Ey-
gen op 29 landen van Lmm^o ^) comen te strecken tot op 3/ graden ruijm,

Tongsing, met de zeer kenbare Chukea piek, op 29° 52' N.B. Zie adm. kaart 1 199.

Fang sijok.

Chu san, heb hoofdeiland der groep van dien naam.

De reede van Ting hal.

Thans Ka mun ko.

Chin hai, aan den mond van de Yung rivier.

Sinkeamun; zie p. 187 n. 5.

Ni. de Chu san archipel.
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noorden aen, ende en zijn niet als d'Eylanden van Canton, wiens den dee

Canalen suyver ende schoon zijn, sonder yewers voor te dorven de^^d^-Eyf

'

vreesen, dan van datmen alleenlijck voor ooghen siet; Maer ^-'^"^^'^ '^^'^

Liampo op
tusschen dese Eylanden heeftmen op plaetsen Steen-cHppen 3 / graden,

ende Riffen onder 't water ligghen, te weten, vande Eylanden schoone
^

van Syongicam voortaen ; oock mede soo loopen daer de getyden c^°^i^^-

ende stroomen seer geweldich, te weten, een derdendeel waters verborghen

int vallen, ende een derdendeel int wassen, waerom goede op- ende^'^^Rif-

sicht hebben sult op de dwers stroomen, die vande veel Canalen fen, tus-

ende doortochten procederen, die seer sterck en gheweldigh loo- voomoem-

pen, so datse een dickwils doen dryven op de punt ende hoecken ^gn ^met^

van d'Eylanden, daermen voorby begeert te loopen, daerom die waerschou-
•' -- o JT ' winge voor

door dese Eylanden heen wil seylen, moet yemandt by hem heb- de dwers

[69ö]ben die daer kuntschap af heeft; t'Zeewaert van dese Eylanden der Cana-

af ist over al schoon. ^^'^•

Loopende uyt het Eyland vande verwinteringhe voor de zuyde Vermaen

winden i) (te weten, vande Reede van 't Eylandeken ofte Clippe gen kun-

af,) tZeewaert in, so moet ghy daer altoos dicht by heen loopen, digh PUoot

ende als hem 'tEylandt begint te strecken naer 't oosten, soo hebben.

maeckt het een uytstekende punt ; al eermen by dese punt comt,
^y°^beTey-

so heeftmen een cleiin leegh ende lanckwerpigh Evlandt, twelc- land der

1 • -Il , • "Il r 1 , • •
verwinte-

ken mt midden eenen cleynen inwijck heeft, wesende bmnen mringe loopt,

van een ghekloven afgebickte Steen-rootse, hebbende aende^et^punt"^

voet van dien 20 vadam diepten, leijt verscheyden van 't groote '^'^^'^^d

Eylandt ontrent een schuet van een Gotelingh ; dit cleyne Ey- de van 't

landt sal u blyven aende noordtzyde, ende sult u altoos naert aencomt.

groote Eylandt toe houden, so veel als ghy moecht: want dese Een cleyne
*-> ./ inwijck

voorseyde inwijck treckt het water na hem toe, dat so ghy daer daermen

dicht by waert, souden u daer in halen, alst my selver ghebuert hfese

^"'^^

is, waer door ick daer groot perijckel ende moeyten om hadde, stroom

eer ick daer weder uyt conste comen. ten.

Van dit Eylandt af een half mijl noorden aen, beghint eenwat strec-

ander groot ende hoogh Eylandt, twelcke van daer af oostwaert de^ontmoe-

aen strect, makende een Cannael van tusschen beyden, tZee- tingen van
•^

_ Eylanden,
waert in loopende; welcke Canael van uyter Zee af, tot dit cleijn Canaien,

Eylandt toe, altemael schoon ende suyver is: maer van daer af de ste'en-

naer de punt van 't ander noorder eylandt, ende van beyde dese
^^Q^^g

Eylanden naert westen toe, (twelcke een groote spatie vander voorcomen

') NI. de reede beN. Fang sijok; zie p. 188 n. 2.
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tottet Ca-

^^Lndt^^^^^ is) zijnt altemael Riffen ende steenen onder 't water, strec-

der ver- kende alsoo tot het Canael toe, (twelcke vant eylandt vande
winteringe. . . • i ,\ n \ -i i i>-r^

Aenwijs verwmtermghe voor de noorde winden ^) afloopt) langns d Ey-
hoe dat- landen die aende zyde van 't Landt ligehen heen, daerom alsmen
men letten -^ °°
moet op vant Eylandt vant zuyden afcomt, naer de Zee toe, so moet-

om 'tWen men daer dicht by heen loopen, tot die boven gheseyde punt,

l^r^te gheleghen aent selfde Eylandt.

cryghen. Vant eylandt vande verwinteringe (voor de noorde winden)

met noorde ^^> loopt een Canael noordt noordtoost aen, tusschen d'Eylanden
winden door, SO dat het d'eylanden scheyt, latende sommighe aende

landt der zyde vant landt, ende ethjcke tZeewaert, welck Canael hem alte-

rin he loo-
^^^^ ^^^^ Opent, hem selven verthoonende.

pen sai, en- Van dit vooFsz. eylandt (vande verwinteringe voor de noorde

dien wegh winden) vijf mijlen voortaen, te weten, op de selfde streckinghe,
verthoont.

^^^ begint een ander groot ende hoogheyland 2), van vijf mijlen

lanck, legghende op de selfde streckinghe van n.n.o. ende z.z.w.

Quaet aer- Dit eylandt is seer bewoont van een quaet aerdigh Volck. Vande
digh voick.

^^y^gj. p^j^^ y^^ ^^^ groot eyland af, een schuet van een Car-

Verbor- touwc oostwacrt acn, heeftmen een verborghen Clippe ofte Steen-
ghen chp-

p^^g^g onder water ligghen, alwaer eens een Portugees schip op

verloren is, wesende met Peper ende Speceryen geladen, (twelcke

van Indien af voor dese contreye een goede coopmanschappe is.)

Hoemen De boven verhaelde Riffen ende steenen strecken tot dese Steen-

^°°pgg 9^j^ plaete toe, daerom die door dit voorseyde Canael ofte diep wil

sai, ende scylen, sal altoos dicht by d'eylanden (vande west zyde) heen

mereken loOpen.

trrat °^'e- Vande punt van dit groot eylandt af, drie mylen n.o. aen,

leghen. heeftmen noch een ander groot ende hoogh eylandt ^), (is een van

d'Eylanden die tZeewaert op de ry Ugghen) alwaer een Chijnsche

Tempel ofte Kercke opstaet, van groote ende cierHjcke Edefitie [loa]

ofte bouwsel, waerom vande Portugesen ghenaemt wort, A Ilha

da Varella, (dat is het Eylandt vande mereken ofte kenteijcken)

;

aleermen hier by comt soo laetmen aende zyde van 't landt,

twee ofte drie cleyne Eylanden, ende het groote Eylandt vande

vijf mylen, streckt hem van achter dese Eylanden (van te lande-

waerts) heen, ende tZeewaert van dese Eylanden af, is gheleghen

streckin- een ander groot Eylandt, streckende vande Steen-plate af, tot

') Dus het hoofdeiland Chu san.

') Tai shan.

^) Tsu san, op 30° 25' N.B.



191

aen 't Eylandt vande Varella toe ; tusschen dese twee Eylanden ghen der

loopt een cleijn Canael ofte duertocht; 'tgantsche Canael, te fn^v^|J,ken',

weten van dese drie mylen af, tot d'incomste ofte doorganck Canaien,

vande Varella toe, heeft drie vadem diepten met volle Zee ^), ende Riffen, 'en-

dat vande Varella als oock de mondt van 't Canael, (twelck oost- efc. voorby

waert aen daer door heen loopt, naer de Zee toe) is over al diep;
dln^^svön-

Inde Incomste van dit Canael van dit Eylandt (te weten, aende gicam tot

voet vande Varella) heeft het eenen Inwijck met een sandt Bay, landt Va-

twelcke een goede Ree is ; Vande zuyder punt van dit Eylandt ^^ ^'

vande Varella, ofte Chijnschen Tempel af, t'Zeewaert aen, zijn

gheleghen drie Eylandekens, op een ry dicht by den anderen,

streckende oost ende west; welcke Eylandekens van ghehjcken

ghenaemt worden vande Varella, by de welcke het Canael ver-

kent wordt. Dit Eyland van de Varella ofte Chynischen Tem- 't Eylandt

pel, leijt op de hooghte van 30 graden niym 2) ,
ende is gheleghen c^[^s^he°

acht mylen vande Eylanden Syongicam, boven verhaelt.
J^^dT^

Vande Eylanden Syongicam af // ofte /2 mylen voortaen, graden,

soo zijnt altemael groote ende hooghe Eylanden, Hgghende seer

dicht by den anderen: maer van daer af tot op 3/ graden ruijm,

soo beghinnense minder, verscheydender, ende oock cleijnder te

worden; Aen het eiindt van dese Eylanden, hgghen twee Ey-

landen by den anderen, waer van het Canael van tusschen bey- d'Eyian-
den Lepion

den een seer goet beschutsel ende Ree heeft, wort genaemt Le- hebben

/)zOW ^), zijn gheleghen dicht by een groote Revier, die van veel ^°gi ^ g^^ê

Volcks ende Coopluyden bewoont ende ghefrequenteert wordt. Reede.

In dese Haven van Lepion hebben de laponen dickwils ghehan- daer door

delt, en hare vaert ghehadt, als oock noch; Van het eijnde van |^°°^*gj^
,

^

dese Eylanden af, soo is de Custe voortaen van een leegh landt dreven
•^

. ° wordt.
langhs de Zee-kant heen, ende van een banckachtighe grondt : Ba^^achti-

want men heeft een miil van het landt maer anderhalf vadem s^ ^f^^^"
•' grondt.

diepten, wesende de grondt van harde Kesel-steenen ; Die van

het landt varen daer over heen met ghenaghelde bareken, vanSeitsame

bepeckte overloopen ofte decksels, twee Roers, Seylen van Riet de scheeps-

ofte matten, ende een ysere dregghe met scherpe tanden; Dese|^^^p^'"

*) D.w.z. met hoog water.

*) Zie voorlaatste noot.

^) Zuid en Oost Saddle, op 30°42'N.B. met een goede reede, 40 zeemijl Z.O. van den

mond van de Yang tse kiang. Vermoedelijk namen hier de Japanners de Nankingsche

waren over. De naam Lepion komt op de moderne zeekaarten niet meer voor.
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Custe strect noorden aen, tot op 34 graden, alwaer ^) gheleghen is

een groote Revier die van Nanquijn af comt, welcke heeft Een Revier

inde mondt ofte Incomste van dien, een bewoont Eylandt lig- den co^*

ghen, van veel Volks, soo te voet als te peerde; Dit Eylandt
?J^^^^

T*"

maeckt dat de Revier twee monden ofte incomsten heeft ^) ; Van streckin-

hier af voortaen soo streckt het Landt noordt noordtoost, noord- voordek

oost, ende oost aen ; Comende tot daer het zuydtoost aenstreckt, Courssen.

alwaer dit landt een eijndt ofte hoeck heeft, makende op deser

voeghen eenen grooten Inham ^) ; Van desen hoeck af voortaen, Hoeck en-

[70Ö] soo streckt de Custe weder naer het noorden toe, wijckende daer ^^ iii^^i»-

naer innewaerts noordtwestwaert aen, aen welcke Custe comen custe Coo-

die van lapon, traffijckeren met het Volck van die contreye, dtJvanjV
diemen noemt Cooray *) , ende men heeft daer Havens ende von comen

handelen.
beschutsels, hebben een tuijch van smalle ende ondichte stucken Goede Ha-

gheweeft werck, 'twelcke die /a^ow^w aldaer komen verhandelen, ven ende

waer van ick goede, breede, ende waerachtighe informatie hebbe,

als oock vande Navigatie naer dit Landt toe, vande Pilooten

die 't aldaer ondersocht ende bevaren hebben, als volght.

Van desen hoeck van den Inham van Nanquijn af, 20 mylen streckin-
CTVjgri der

zuydtoostwaert aen, zijn gheleghen ethjcke Eylanden, aen het Eyianden,

eijnde vande welcke, te weten aende oostzyde, leijdt een seer^^*^ ^^^'j^

groot ende hoogh Eylandt ^) van veel Volcks bewoont, soo tedesinhams
Nanquijn

voet als oock tepeert. tot eene

Dese Eylanden worden vande Portugesen gheheeten As Hhas ^l^^^^^,

de Core, ofte d'Eylanden van Core : maer het voorschreven groot landen Go-
^ ° to genaemt

Eylandt is ghenaemt Chausien ^), heeft vande zyde van het Kamen

noordtwesten een cle5men Inwijck, hebbende een Eylandeken ^ ^^^^^^
inde mont ligghen, 'twelcke de Haven is ') : maer heeft weynigh inwijck on-

diepten; alhier houdt de Heer van het landt zijn residentie; Van van^wey-

dit Eylandt af 25 mylen zuydtoost aen, is gheleghen het Eylandt ^^si^ ^^p-

^) Lees: op deze kust, niet: op 34 graden. De grootste rivier is de Yangtsekiang;

het eiland in den mond is Tsung ming.

^) Hier begint een zeer vage beschrijving van het verloop der kusten van de Gele

Zee, opgemaakt in de veronderstelling dat Korea een eiland is (zie achterin, kaart V).

Inde officieele rapporten aan den Gouverneur Generaal in Batavia van 1637 wordt

Korea nóg „eengroot ront Eijlant" genoemd (Zie Linsch. Ver. dl. XVIII, p. 114).

^) De Gele Zee.

*) Korea.

*) Korea.

') Inlandsche naam van Korea is Cho sen.

'1 Seöul.
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van Goto ^), een van d'Eylanden van Japon, twelcke leijt van-Aenwijs

den hoeck vanden Inham van Nanquijn af, oost ten noorden j^^dt Goto

t'Zeewaert aen, 60 mylen weeghs ofte weynigh meer. leijdt.

Dese voorseyde infonnatie hebbe ick ghecreghen van een Por-

tugees Edelman, ghenaemt Pero da Cunha, die 't altemael selfs Redenen

ghesien ende ghepeijlt heeft, hebbende by hem alle instrumenten |j?^ ^^^^^^

daer toe dienende, als de gheen die daer wel in gheoeffent ende passagien
in weten-

ervaren was: want arriveerden ende verstaken m de voorseyde schap ghe-

contreye met een onweer, teghens haren danck, willende naer
*^°™^" ^'"'"'

lapon varen, ende seijlden van daer weder af naer het bovenge-

seyde Eylandt van Goto toe ; Die Eylanden gheleghen van dit Veei Riffen

Eylandt af naer het landt toe, hebben tusschen den anderen, nen^ daer-

en daer dicht by heen, overal veel Riffen ende steenen; d'Infor-"^^^ p®"^^'
•^ ' ' culen ver-

matie van den Inwijck ofte Inham van Nanquijn, hebbe ick ghe- hoeden

hadt van een ervaren Stuer-man, natureel van het landt van

Algarve in Spaengien, den welcken zijn Schip verloor op de droog-

ten die vande Revier van Nanquijn afsteken, hebbende aUe

desen Inwijck met een Barcke om gheloopende, ende seyden

oock dat binnen in wesende, de Son in het op gaen van over 't piaten en-

landt heen quam, ende datter vande Revier van Nanquijn af, fen ontrent

sommighe sandt Platen ende drooghten afquamen, die zuyden de Reviere

aen streckten tot op 32 graden, ende ter halver weghe vande quijn op 32

Golffo van Japon toe.
^^^'''•

Hier mede voleyndt de deschriptie ende kennisse vande uyter-

ste Navigatie ende vaert der Portugesen langhs het Landt, de

Custe ende Eylanden van het Coningh-rijck van Chynen, 'tgene

van die contreye tot huydens daeghs bekent ende ontdeckt is.

[71a] Dat 31. Capittel.

Beschryvinghe van een voyage ofte Schipvaert, ghedaen door

een Portugesche Stuerman, van Liampo ^) af tot lapon

toe, in een Soma Chinchea, [dat is : een Schip van Chin-

cheo) met de verclaringe vande Custen van Bungo^),Mia-

co ^), Cacay ^), ende van 't Eylandt Toca ^), altesamen

') Goto-eilanden, nabij den westelijksten hoek van Japan.

^) Ningpo; zie p. 176, n. 1.

*) Kiu Siu; thans heet alleen het noordelijkste gedeelte Bungo.

*) Thans Kioto, met Osaka als haven.

') Sakai, op de zuidkust van Hondo.

•) Shikoku; thans heet alleen het oostelijk gedeelte daarvan Tosa.

Itinerario V 13
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landen van lapon, met alle de Coursen, streckinghen,

ende gheleghentheyt van dien.

inieydin- 'W ^ en dertighsten Junij des woensdaegs, wesende den derden

gender^vo- I Idagh vande nieuWC Maen, inden dagheraet, ginghen 'tseijl

sdfryvin^-^
-1—-^ van uyt het Canael vant noordoosten vant Eyland Syongi-

ghe. cflw^),met eenen z.o. wint, ende comende buyten d'Eylanden

creghen de wint van uyten zuyd-zuydoosten, doende onse cours

oost, en altemets wat naer 't oost ten noorden aen; teghens den

nacht hadden eenen z.z.w. wint, loopende o., o. ten z. ende

o.z.o. aen, hebbende seer groote Zee-baren van uyten zuyden,

soo dat wy quahjck onsen wegh konsten behouden, hadden de

Seylen maer half op, metten dageraet liepen ter halver streeck

Door wat van oost ten zuyden, ende o.z.o. om dat de wint wat ruijmde

stroomen nacrt zuydtwesten toe, comende met vlaghen van reghen ende

ren Voord- g^eweldigc opheffende Zee-baren, uyt welcke oorsake de wateren
waert ge- ende stroomen (in dese contreve) naert noorden toe loopen, wy
drongen . . i ,

"^ / . , f -, ,

werden, maecten onse gissmghe ende rekenmge van geseylt te hebben,

op dese Coursen van o. ende o. ten n. aen, 26 mylen int etmael,

Aanstoot twelckc was tot des donderdaeghs smiddaeghs, wesende den

ren, door ^erste JuHj, hadden altoos grooten aenstoot ende overval vande
^°g^j""^*'® Zee-baren, om dattet de Conjunctie van een sprinck-vloet ^)

sprinck- was, hebbende den geheelen nacht over veel Weer-lichten, van
vloets.

uyten oosten comende, van op alle de streken van 't Compas
van noorden tot het zuyden toe.

Den eersten Juhj des donderdaeghs, te weten, van des mid-

daeghs af tot des nachts toe, hadden eenen zuydtwesten wint,

loopende o. ende o. ten z. aen, ende wat naer 't o.z.o. toe, met

groote vlaghen van reghen, sonder eenighe verheffinge van wint,

ende wesende twee uren inder nacht, so besloot hem 'tweder

van alle zyden met een seer grooten plas reghen, waermede de

wint begonst te stillen, loopende naer 't noorden, 'twelck siende

d'Officieren vande Soma, (dat Chijnsche luyden waren) begonsten

stormen seer vcrturbecrt te worden: want de Chynen houden voor gewis

de maentin dcse Macn vande maent JuHus, tot datse \2 dagen out is (te

aiie^ in^i.
weten, aende Custe van geheel China) daer een groot onweer

sche custen naej- te volghen, ende is naer mijn gissinghe tot den dagh van

tende is.

*) Chu san, hier genoemd naar de haven Sinkeamun; zie p. 187 n. 5.

*) 3 a 4 etmalen na nieuwe maan; zie den aanhef.
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Sint Jacob ^) toe, datmen daer altoos is, verwachtende stormen

ende onweder: want ick daer op de voorsz. daghen twee groote

stormen gepasseert hebbe. Keerende weder op onse materie

vande noorde windt, welcke allencxkens begonst te vermeerde-

ren, hebbent terstont ghewent op den boegh van 't westen weder

naer d'Eylanden toe, ende mochten geloopen hebben vanden Beschry-

middagh af, tot dese tijt ontrent 10 mylen weeghs, in voeghen ^t^/^fiy^^^"^

dat wv (naer onse rekeninghe) van 't landt van China af, waren s^n bejege-
•^ ^ o / mngen, en-

ontrent 36 mylen; deden aldus onse cours van west ende west de ongevai-

ten noorden aen, cryghende daer naer een betrocken ofte be-ende na

[^löj sloten Lucht, met weynigh wints, soo dat wy sonderlingh niet °?^'"°®*^
^^

voorts gingen. Des vrydaeghs begonst de noorde wint wat^eyse na

meer te waeyen, loopende noch also op de selfde streeck tot des

middaeghs toe, hebbende op dese cours van west aengheseijlt,

ontrent ses mylen weeghs.

Des vrydaeghs van des middaeghs af voortaen, liepen met

de selfde noorde wint alle desen avont ende nacht tot des sater-

daeghs smorghens, doen creghen wy eenen noordoosten, ende

daer nae oosten windt, ende liepen noch also west aen, tot des

middaeghs toe, so dat wy gisten gheseijlt te hebben 18 mylen

weeghs, ghevende 'tschip zynen wegh op w. ende w. ten n. aen ^),

hadden in alle desen tijt noyt Son noch Sterre, om de hooghte Wanneer
. , zy der
te moghen nemen. Sonnen

Des saterdaeghs twee ofte drie uren nae den middach, so liep
o°°tfgQt ^o

de wint weer naer 't zuyden, beginnende 'tweder wat op te graden

claren, liepen noch also een sant-looper lanck ^) , ende siende dattet etC

weer een schijnsel gaf van bestandicheyt, wenden ons weder

(inden naem Gods) op den boegh naer lapon toe, wesende als-

doen naer mijn gissinghe vande Custe van China af, ontrent

\2 mylen; deden aldus onsen cours dien avont ende naer vol-

genden nacht, te weten, oost ende oost ten zuyden aen, met

eenen slappen wint ende stille Zee.

Des anderen daeghs des sondaeghs smiddaeghs, nam de

hooghte vande Son, op 30 graden min 1/0 ende waren gheschey-

den vande hooghte van 29 graden ende 2/3 rekenende door d'

etmael \3 mylen, soo dat ick my giste te wesen van 't landt van

China af 25 mylen.

») D.i. 25 Juli.

*) D.w.z. gisten den gemeraal gezeilden koers W. en W.t.N.

*) Vermoedelijk ook toen reeds een zoogenaamd „glas" van een half uur.
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Des sondaeghs naer den middagh deden onsen cours op de

selfde streeck, van oost ende oost ten zuyden aen, alle dien avont

ende aenvolgende nacht, tot des anderen daeghs smiddaeghs

met eenen slappen wint ende slecht water, en hadden geen Son

om de hooghte te nemen, maeckten mijn rekeninghe van 18

mylen op 't etmael, te weten, ter halver streeck van oost,

ende oost ten noorden aen, wesende de wint scherp zuyden.

Des maendaechs van des smiddaeghs voortaen, hadden

noch al eenen zuyden slappen wint, gheduerende alsoo dien

avont ende nacht door, ende teghens den dagheraet des dincx-

daeghs, soo ruijmden de wint wat tot des middaeghs toe, dat ick

Wanneer dc hooghte vande Son nam, ende vont my op 29^/4 graden,

vferendeei^ doende onscu cours oost ende oost ten zuyden aen 22 mylen
graden wCCghs.
vonden. "

Des dincxdaeghs vanden middagh voortaen, wesende op de

voorseyde hooghte, hebbe bevolen oost aen te gaen, (hebbende

den selfden windt, doch wat stilder) allen dien nacht tot des

woensdaeghs middaeghs toe, doen begonsten wy te sien dryven

inde Zee, van dat Zee-schuijm ofte Sas-been ^) , hebbende / 5 mylen
Gissenge ghcseijlt, maccktcn mijn gissinghe noch te wesen van 't Eylandt

ïsmdt Ta- Tanaxuma 2) 30 mylen, en hadden noch Son noch Sterren om
naxuma. ^^ hooghtc te nemen.

Van des woensdaeghs middaeghs voortaen, so begonst de

wint wat op te koelen van uyten z.z.w. ende om dat ick onder-

recht was, dat de stroomen ende wateren (in dese contreye)

Kenteij- nacr 't Eylandt van Lequeo ^) toe loopen, ende siende oock op

op gêkent etlijckc plaetscu geelachtigh schuijm op 't water drjrven, (twelcke

de°^stroo-*
^^ schijusel hem verthoont als rype Lemoenen) so hebbe ter-

men na 'tstont bevolen dragende te houden, en oost noordtoost aen te
Eylandt

, ,
°

,

'

.. , , ,

Lequeo gacu; tegheus den avont saghen veel teijckenen van landt, te [72a]

oopen.
weten, Rietstruycken, Rysen, ende ander soodanigh drijftuijch;

den nacht aencomende, hebbe bevolen oost ende oost ten noor-

den aen te loopen; d'eerste wacht*) gedaen wesende, so heeft de

^) Ziep. 106, n. 1.

*) Het 30 zeemijl lange, N.-Z. gestrekte eiland Tanega shima, beZ. Kiu Siu, dat wel

algemeen als aanloop-eiland door de Japan-vaarders zal zijn gebruikt. Zie hiervoor, en

voor de volgende bladzijden, adm. kaart 2412.

*) De voorstelling die men had van de Liu Kiu eilanden en Formosa was slechts

vaag; onder Lequeo pequeno moet men meestal Formosa verstaan; zie ook p. 212, n. 5.

*l Van donker tot ongeveer middernacht.
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Chijnse Piloot in zijn quartier^) veel weeghs buyten de cours aen- Hoe den

ghegaen : want liet oost aen loopen tot den dagheraet toe ; Doen sSckfiT-'^^

beval ick weder oost ten noorden aen te sevlen, (geduerende g^"^ ^oi-

gens ghe-
noch den selfden koelen windt) tot des donderdaeghs ten houden

10 uren toe, doen begonsten wy te sien (al hoewel dat het eenen ^^^ ^^'

donckeren ende besloten Lucht was) een landt dat seer benevelt, waer zy 't

ende met dijs^) ofte dampe bedect was, ligghende zuydtoost van p^|j;^*^ '^^'^

ons, ende waren daer ontrent drie mylen van af; 'tselfde landt van twee

hadde langhs by hem heen ligghen twee Eylandekens ^), deden ke^ns"creg-

onse cours op de selfde streeck aen, tot dat wy quamen te sien
^^°'

by 't selfde eerste land, te weten, oostwaerder aen, een ander

groot, hoogh, ende lanck-streckent land, ende sagen noch aen cesichte

't eijnde van 't voorseyde hooch landt, oostelijcker aen, twee a^^gj. "^Ey!

ander Eylanden ligghen, waer van 'teen seer groot was, strec- landen.

kende noordtoost ende zuydtwest, ende 'tander daer dicht by

streckten noorden ende zuyden, 'twelcke 'tcleijnste was, wesende

van veel hoecken; Aende noordtzyde van dit cleyne Eyland,

te weten, ontrent een mijl weeghs daer van af, heeftmen vijf vijf Eyian-

cleyne Eylandekens ofte steen CUppen op een ry ligghen ; Van p^^ op eeii

't eerste landt ofte Eylandt dat wy saghen, ('twelcke is hef^y^-

laetste Eylandt van diemen noemt As Sete Yrmaas^), dat is 't eerste

die seven ghesusters, gheleghen aende zyde van 't noordtoosten) ^It^^* sa-

tot het voorsz. cleijn Eylandt vande veel hoecken toe, mach f^^f
^^

wesen ontrent ses mylen oostwaert aen, als wy met het voor- Eylandt

seyde eerste Eylandt vande Steen-clippen over een quamen, sOsusteren.

mochtet wesen inden tijt ontrent vijf uren nae den middagh,

hebbende gheloopen naer onse gissinge tot dat wy 't landt int

ghesicht cregen ontrent 24 mylen ; Des donderdaeghs voorsz. wanneer

hebbe des morghens de hooghte vande noordtsterre ghenomen ^^Qj,^^g

op 301/6 graden. der n. ster
*^

' *=> op 30 een
Comende op 2 mylen naer by 't Eylandt, (dat wy eerst saghen) sestendeei

vande Eylandekens ofte Steen-clippen, liepen noordtoost ende hiddra.

noordoost ten oosten aen, als wy met dit Eylandt over een

waren, soo dat het zuyden van ons bleef, daer ontrent drie mylen

af wesende, saghen aende noordtzyde van dit Eylandt af, een

ander groot, hoogh, ende lanckwerpich Eylandt van veel ghe-

*) Van middernacht tot lichtworden.

^) Zie p. 66, n. 3.

') Van de noordelijkste groep (de Zeven Gezusters) der Linschoten eilanden.

*) Zie vorige noot.
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boomten, 'twelcke ghenaemt is (als wy daer naer quamen, te

'tGesichte weten) Ycoo ^), streckt oost ende west, waren daer ontrent drie

Tand Ycoo! mylen van af : maer en konstet door die groote donckerheyt van

't weer ende mist niet ghesien; daer wat dichter by comende,

Waer zy saghen noch een ander Eyland, gheleghen dicht by de wester

ander Ey- hocck van 't voorscyde Eylandt af, wesende veel cleijnder alst

Lh^n*
^^ ander, ende om dat wy ons vonden by de voorseyde wester

hoeck, (te weten, van tusschen beyden) waren gantsch ghere-

solveert te loopen door 't Canael, dat hem verthoonden van tus-

schen dese twee Eylanden heen: maer om dieswille datter nie-

Waer zy mant int Schip was, die daer eenighe kuntschap van hadde,

D^eden^' vrecscnde voor eenighe Riffen ofte ondiepten, en dorstent niet

^^^ ^^^^"^^^ bestaen, wendent weer op den boech van 't oosten, om 'thooghe

Canael niet Eylandt om te loopen by de windt heen, aenloevende al wat
^oopen or-^ mochtcn met eenen zuyden windt, hebbende groote Zee- [726]

baren die ons naer 't land toe setten; deden aldus onse cours

o.z.o. aen, hadden ontrent noch twee mylen om by 't Eylandt

om te loopen : maer den nacht overviel ons met een groote duys-

ternisse, soo dat wy gantsch gheen landt en mochten onder-

scheyden, hoewel dat wy daer dicht by waren, ende om ons daer

van te wachten, liepen op de selfde streeck aen, tot ontrent over

een ure naer den middernacht, alsdoen soo claerden 't weder

(met de Maen) op: maer en consten noch evenwel 'tEylandt

niet sien, liepen terstont daer naer n, aen, met weynigh seylen

Wanneer op, naer 't Eylandt van Tanaxuma ^) toe, dat naer mijn gissinghe
ZV 113.6 *t

Eyland Tccht voor ons uyt moste ligghen, hier mede brachten wy de rest

^y^jJ^J^g! vande nacht over, totdat den dagheraet aen quam, waer mede
pe°' ende^y quamen te sien 'tEylandt van Tanaxuma, dat recht voor

gesichte ons uyt lach, daer ontrent twee mylen van af wesende, was seer
cregen.

bcncvelt, ücpen daer also n. op aen, om dat aende westzyde

voorby te passeren: maer en consten 't niet by brenghen, om
dat de wint z.w. was, ende wy aende z. hoeck van 't selfde Ey-

landt waren, daer aende oostzyde langhs heen loopende, te

Vande ge- wcten, ccu half mijl daer van af; Dit Eyland streckt n. ende z.,

strecidn- wescude lanckwcrpigh, ende van een leegh land, hebbende witte

^^óote^'^des
sautstranden, met een seer groene Landouwe van Valeyen ; heeft

Eyiandts vccl Pijn-boomcn: maer staen verscheyden, ende seer ondicht
' vanden anderen, mach wesen van ontrent 7 ofte 8 mylen lanck.

') Yaku shima.

*) Tanega shima, zie p. 196 n. 2,
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hebbende te middeweghen, te weten, vande oostzyde dicht by
't Landt, een Eylandeken ofte Steen-dippe Hgghen, 'twelcke steen-ciip

hem van verde verthoont, gheHjck als een seylende Fuste; Dit fgyiende^"

Eylandt is ghelegen op SO^jz graden, te weten, recht int midden, Fuste.

'tis daer langhs heen overal schoon.

Van dit Eylandt Tanaxuma af n. aen, saghen wy een seer streckin-

groot ende hoogh landt, streckende o. ende w. ontrent 10 mylen I^^^^J^^^^

weeghs, makende int schiinsel aende selfde Custe (te weten, t°t '^^^ ^^-
'

^ ., , , , . , der eylandt.
n.o. ende n.o. ten n. van Tanaxuma af), een open, twelcke is de

mont vanden inwijck van Xahuxij '^) genaemt; Desen inwijckinwijck

heeft tot een kenteijcken, als dat het land vande o.zyde van dien, ende"hoe

loopt al dalende af, tot den hoeck ofte punt vanden inwijck toe, ^q*^^^^'^^'^*^

wesende van een vlacke Landouwe, ende vande westzyde, soo

is het landt soo hoogh, alst eerste dat wy saghen n. ende z. met

Tanaxuma liggen; Dese voorseyde Custe mach liggen verschey-

den van 't Eylandt Tanaxuma, inde dwers wegh ontrent seven

ofte acht mylen.

Vande noorder hoeck van dit Eylandt af, deden wy onse streckin-

cours naer de voorseyde inwijck toe, ende comende ter halver Ig^ in-

weghen, liep ons de windt naer 't w.z.w. waer door wy mosten ^'J'^'^-

by Hggen, ende was een stil weer, so dat ons het water ('twelcke

met het ghety van de vloet naer 't o. toe liep) seer afdreef, dat

wy qualijck de Haven consten cryghen: maer d'ebbe die daerstercke

naer seer sterc in liep, dede dat wy de Haven creghen met deg^b^e.
^^ ^

schemelinghe vanden avont ende lichte Maen, wy quamen in

eenen seer grooten Inham 2), inde welcke is gheleghen de voor-Schoone

seyde Inwijck, te weten, aende n. zyde, ende heeft binnen iuden^in-

aende oostzyde een Eylandeken vol geboomten ^) , liggende ^y^^-

ontrent een schuet van een Bas van 't landt af ; Van dit Eylan- Mercken

deken af oostwaert aen, so heeftet landt eenen hooghen huevel, van een

[73a] ende aende zuydt zyde vanden voorseyden huevel, is ghelegen eylandt.

een groot open, 'twelcke heeft aen d'ander zyde een punt van

leech landt ende witte sandt stranden met geboomten. Alhier

heeftmen die haven ghenaemt Minatto'^), 'twelcke een Revier De Haven

is, wat beter als die van Batecola gheleghen aende Custe van ende een

*) Shibushi, achter in de Ariake Wan of Tasman-baai, nabij de Z.O. punt van

Kiu Siu (31° 20'N.B.).

^) Zie vorige noot.

') Biro shima.

*) Jap. Minato beteekent Haven. De plaatsnaam, aan de Tasman-baaii, komt voor

op adm.kaart 835.
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ander Mülabur. Acnde noordt zyde van desen huevel af ontrent een

daerby. clcyne mijl, soo heeftmen een ander open, comende in een landt

dat wat leeger is als den huevel, met sommighe geboomten. Dit

Gheieghent- open heeft recht in 't midden een Eylandeken Hggen, binnen

Xibuxi^'^
'twelcke is de plaetse van Xibuxij; Dit Xibuxij is een groot be-

ende zijn woont vleck van veel volcks, ende is een Revier van soet ofte
Revier. . ,.

versch water: maer is ondiep: want men moet daer met een

streckin- sprinck vloet in loopen. Van Xibuxij voort aen, so strect den

Xebulf" Inwijck west aen, altemael van een leegh landt van sandt stran-

voortaen. ^q^ ontrent 2 mylen weeghs. Van daer keert het weder nae 't

den ende zuyen toe, tot datse comt te stuyten aen een hoogh gheberchte,

berghtln
^ 'twelcke is het ghene datmen siet, comende van 't Eylandt

Tanaxuma af; aende voet van dit gheberchte, leyt een cleyne

Ondiepe Revicr van ondiepe grondt. Van dese Revier af, so loopt het

de^^ de
^^ landt weder oost aen, tot de mont van daermen in comt, welcke

streckin- mach hebben een half miil in de breede. De gront van alle desen
ghen van ' "
daer voorts. Inwijck cndc incomste, is sant ende van quade ancker grondt;

a'ncker"^'^^
^^^ dit voorsz. hooghc landt wort ghenaemt Quimonsiquy ^)

.

grond en- Van dcscn Inwijck van Xibuxy af 7 mylen, o.n.o. voort aen,
de dat het . .. o\>-ii
hooghe IS gheleghen den Inwijck van I anora ^j, twelck een vande beste

monsiqur Havens van lapon is: men loopt de Custe oost ende oost ten
ghenoemt noorden aen. Ter halver weghen van Xibuxij af nae Tanora toe,

streckin- SOO heeftmen eenen cleynen Inwijck ofte Bay ^) , welcke in 't eerste

den inwijc gl^^sicht ccn goct bcschutsel schijnt te hebben: maer als men
Xibuxij tot (jaej- jne^ over een comt, so sietmen terstont hoe 't daer ghestelt
den Inwijck "
Tanora. is, te wetcn, heeft veel steen-cUppen ende Rudtsen, ende loopt

wijc^voi'^ weynich te landewaerts in; Stelle alhier dese verclaringhe van

^en^'^endê
^^^^^ Inwijck, op dattcr hem niemant met en bedriege, die nae

Rudsen. Tafiova bcghcert te wesen, ghehjck als wy ghedaen souden hebben.

hocTgï
^^" Voor by desen cleynen Inwijck wesende, sult terstont comen

Landt, ^c sien dat het landt een eyndt ofte hoeck van hoogh landt
sandt -^

.

°

strant ende maect, van welckcn hoeck voort aen, soo wijckt de Custe binne-

ke^s.^
^ waerts aen, al waer ghy eenen sant strant sult sien, hebbende

daer lancks by heen (twee Eylandekens vol gheboomten) liggen.

Aen 't eynde van dese Eylandekens, sult ghy noch andere cleijn-

der Eylandekens sien, (die van 't landt af tZeewaert in steken)

*) Thans Kimotsuki.

*) Thans Tona ura, op 31° 30' N.B. Zie adm.kaart 835; het wordt in de zeilaanwij-

zingen nog als goede reede aanbevolen.

») Ichiki ura, op 31° 27' N.B. ; zie adm. kaart 835.
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met noch ander groote steenen ende Rudtsen. Binnen dese Ey-

landekens ende steenen, is gheleghen de Haven van Tanora,

om in dese Haven te comen, so moet men loopen nae de punt

ende het eynde van dese Eylandekens ende steenen (die tZee-

waert uytsteken) toe, daer by wesende, so sal u tZeewaert daer

vanaf nae het noordt oosten een steen-cHppe blijven, met een steenciip-

Eylandt, sonder eenighe gheboomte ofte wildernisse, van een
^^'

steijl afghebickt landt, streckende noorden ende zuyen; Tus-

schen dit Eylandt ende het landt, soo maecktet eenen grooten schoone

Inwijck, al waer men het setten mach: want heefter recht teghens de^goede"'

over 25 vadem diepten, maer de rechte Haven en is alhier niet, Reede, met
^ aenwijs

[736] dan als ghy de punt ende het eynde vande voorsz. Eylandekens waer de

ende steenen (die tZeewaert uytsteken) om zijt, soo sult ghy als- ven is.

dan terstont daer langhs by heen nae 't landt van binnen toe

loopen, 'twelck men vry sonder schroomen mach doen: want

isser schoon ende suyver; doende uwen cours west aen, so sal

u een punt landts comen te blyven aende rechter handt. Voor

by dese punt wesende, sult daer dicht by heen loopen, schou- punt

wende het landt vande west zyde; Alhier wesende, soo ismen ^^ ^^'

binnen inde Haven, 'twelcke eenen langhen Inwijck ofte BayWanneer-

is, streckende noorden aen nae binnen toe; sult het anckeren te Haven is,

midwegen van dien, op 4 vadem diepten, soo blijft ghy besloten
fe"J^nhe-^^'

met eenen ronden booch; het is daer altemael van modder gront. ^en daer
" van.

Scheydende van Tanora af na Fyunga ^) toe, so looptmen de streckinge

Custe noorden aen, tot een punt landts toe, gheleghen van Tanora
tj^°^g™° ^

af ontrent 5 mylen. Tusschen dese punt landts ende Tanora, zijn Tanora nae

ghelegen twee Havens, de eene geheeten Gico^), niet veTdevsiny^^^^^'^^^

Tanora, ende d'ander wat voorder aen, (voorby sommighe Ey- p^^^ ^e

landekens ende steen-clippen) genaemt Vmbra ^) ; Dese twee Ha- vens gico

vens zijn onbeschut voor d'ooste winden, die veel aen dese Custe u^mbra.

wayen. Vande voorsz. punt landts af tot Fiunga toe, mach wesen

noch ander vijf mylen weechs: waer van de Custe ende 'tlandt Geiegent-

innewaerts aen wijct, ghelijck eenen Inham, comende wat voor- inhams.^^

der aen weder noorden uyt. Desen Inham is van een leech landt

(te weten, langhs de Zeecant heen) met sant stranden, ende een

mijl voorby de voors. punt landts, so heeft de Custe een open

Hgghen, aende zuydt zyde van dit open, so staet daer eenen

•) Fiuga of Hiuga; landschap op de oostkust van Kiu Siu.

2) Chuko, op3r35'N.B.
') Oura, op 31° 37' N.B.
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Gelegent- gTooteii rondcn boom dicht aende Zee-cant; Alhier heeft men

HJvens^'^ 6611 goede haven, welcke ghenaemt wort Undo ^) , ende wat voorder
Undo ende

g^gj^^ so leyt een ander haven, gheheeten Toconofuchy ^), welck

chy. landt hoogher is, als van d'ander Haven; heeft aende zuydt-

zyde sommighe hooghe ende groote boomen, ende aende noord

zyde een leech landt, het welcke van verde, ende van buyten af

hem verthoont ghelijck als Eylandekens met gheboomten. Dese

Haven en is niet goet om in te loopen. Een mijl weechs voor by

dese Haven voortaen, heeftmen een ander Haven, ghenaemt

Gelegent- Myme ^), 'twelcke een goede Haven is om met cleyne schepen

Havens^^ in te loopen, ende heeft twee incomsten diemen terstondt van

de^'strec^^
buytcn acn siet, ende onderscheyden can, hebbende in 't midden

kinghen een vlack Eylandt vol gheboomten; Dese gheboomten maken
twee openen, ende men siet boven over 't Eylandt heen, te lande-

waerts in ('twelcke hoogher ende vlakker is) eenen grooten boom
staen, 'tland vande zuydzyde heeft een hooghte met een dal.

Revier Van dcsc Havcn af derdehalf mijl voortaen, leijdt een ander
' cleyne Revier ghenaemt Tomxijma *) ; Voorby dese Revier ander-

half mijl weeghs, voleijndt het leeghe landt, ende dan beghint

het weder hoogh te zijn; Van hier af twee mylen voortaen, soo

Punt of maeckt het landt een punt ofte hoeck van hoogh landt ^) , ende

iandt^°°^'^
schijnt van verde te wesen den hoeck ghenaemt Caho de Ramos,

gheleghen aende Custe van Indien by Goa. Desen hoeck om loo-

pende, heeftmen daer dicht by een Revier, (te weten noorden

Gelegent- acn) ghenaemt Camyco^), welcke heeft twee vadem diepten inde

Reviers^^ Havcn; Dit is het uyterste landt van het Coningh-rijck van
Camyco. pyunga ') ; Vandc boven-ghementioneerde punt landts (ghe-

Ghedaente legen vijf mylcu van Tanora af) tot desen hoeck van Camyco [74a]

van cami-to^' ^00 heeft het landt de manier van eenen Inham, makende
co ende 'twatcr alhier eenen dwersche stroom: want langhs 'tlandt heen,
daer on- ^
trent. SOO loopt het watcr altoos nae 't zuyen toe; Men loopt desen

tfu^Suyde^
^*^^^^ met de voorseyde punt landts noorden ende zuyen ende

Schoone noorden ten oosten, ende zuyden ten westen, ende zijn ontrent
diepte en-
de de anc- acht mylcu van d'een tot d'ander, over alle desen Inham mach-
kergrondt.

^) Niet op de kaarten aangetroffen.

^) Takanabe; zie adm. kaart 1648.

^) Mimiru, op 32° 20' N.B., een nóg aanbevolen reede.

*) Tom asu, op 32° 42' N.B.

*) Sen saki, op 32° 50' N.B.

') Thans Tsurumi saki, op 32° 56' N.B., de oostelijkste punt van Kiu Siu.

') Zie p. 201 n. 1.
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ment setten langhs 'tlandt heen op 12 ende 15 vadem diepten,

schoone sandt grondt.

Van desen hoeck, ghenaemt C. de Camico af voort aen, soo streckin-

looptmen de Custe n.n.w. aen; alsmen met desen hoeck oveibo^camhTo

een is, soo saknen terstont comen te sien, int noord oost, ende *°* ^^ ^^-

ven van
noord oost ten oosten, het landt van Toca ^), t welck een Eylandt Saquay.

is, mach hebben ontrent 40 mylen inde lenckte, ende streckt oost

ende west, en oost ten noorden, ende west ten zuyen, heeft aende strate tot

noordt zyde met het landt van lapon een Straet ofte doorgaende ^^n *^sa-^"

encte ^)
, welcke streckt tot die Haven van Saquay ^) , ende <ï"^y ^^'^^

' j. y I 'tlandt van
'tlandt van Miaco ^) toe, ende vande zyde van 't Eyland, te weten, Miaco.

daer langhs by heen, heeftet veel cleyne Eylanden; De Navi-

gatie diemen doet door dese Straet nae de Haven van Saquay De haven

ofte Sacay toe, is altemael langhs de Custe ende het landt van fgyMangs

Iai)on heen, welcke veel ende goede Havens heeft, aen 't eynde ^^ S^^te
' " "^ van lapon.

van dese straet hebben beyde dese landen elck een uytstekende

punt lands ^) , zijnde van d'eene tot d'ander ontrent een mij 1 weeghs

;

By de punt van het landt Toca ^) is het banckachtighe gront, Bancachti-

ende alle het volck van dit landt (te weten, vande noordtzyde) fnd^°°van

en is gants niet te betrouwen. Van gheliicken so machmen loo- ^^"^ ^°^^^

pen vande zuydt zyde van dit Eyland Toca, nae het landt van betrouwen

Myaco toe '^) , alwaer langhs een goede Navigatie is, ende heefter ^'^^^

seer goede Havens; D'eerste Haven van dien, is gheleghen aende Toca na

, T- 1 1 1 1 1
Miaco, en-

eerste punt landts, van de west zyde van t Eylandt, de welcke de van de

dicht by hem etlicke Eylanden ende Glippen heeft ligghen ; Dese daer °on-

Haven is ghenaemt Focora ^), heeft een goet beschutsel voor alle t*^^"^*-

winden : maer niet voor de Roovers : want hebben daer veel Focora vol

Fusten daer zy met loopen rooven ende stelen, 'tooste eynde '^°^®'^y^'^-

van dit Eylandt Toca, met het landt van lapon ghelegen daer

teghens over maeckt een ander Straet ^) ofte doorganck (ge- Een strate

hjck als die vande west zyde) daermen nae de Haven ende Stadt sacay.

van Sacay toe loopt. Te middeweghen vande voorseyde oost zyde

*) Tosa, een provincie van Sikok of Shikoku, het tweede groote Japansche eiland

;

zie p. 193, n. 6.

^) De Japansche Binnenzee.

3) Sakai, bij Osaka, op 34°35' N.B. en 135°30' O.L.

*) Mijako of Kioto; zie p. 193, n. 4.

^) Akashi en de noordpunt van het eiland Awaji, waartusschen de 2 zeemijl breede

Akashi seto.

*) Lees: Awaji. ') Dus door Straat Linschoten of Kii Channel.

*) Fuku ura, de ziüdelijkste punt van Hondo.
») Weer de Linschoten Straat.
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Gelegent- van Toca, leyt een Haven ghenaemt Ava'^), welcke bewoont is van

havens
^^ een seer forts ende stouthertigh volck van oorloghe, alhier soo

Ava. onthout haer een groote Armeye van toegheruste orlooghs sche-

vaiT Oor- pen ende Fusten, daer zy met loopen roeven ende stelen de ge-

Roof-scha-
heele Custe langs. De schepen ende Fusten die hier door begeeren

pen. te varen, vereysschen alhier vry passen, waer mede vryelicken

gh7*^des sonder eenighe hinder moghen passeren. Van de voorseyde oost-

landts ia-2ycle, so streckt het landt van /a/)ow 2) seer zuytwaerts aen, ma-
hoec Cu- kende eenen hoeck ofte eynde, ghenaemt Cumano ^), ende de
^^ ' Custe die tot daer toe streckt, is gheheeten Bandol *), heeft

Havens etUcke Havcns die van seer rijck ende machtich volck bewoont

volck!'^^ worden : maer en zijn niet seker noch vry. De Haven van Sacay
Ge.egent- is ghclcgen vaudcu hoeck ofte het eynde van het Eylandt Toca

havens Sa- af noordtoost aen, ontrent neghen ofte thien mylen weechs.
^^'^'

Dese Haven van Sacay is met de weste winden onbeschut, (die

daer veel tijdts wayen,) ende heeft een ondiepe sandt gront,

door welcke oorsake men die Schepen (die aldaer met goet ghe-

laden comen,) terstont met aller haesticheyt lost, ende het volck

sprinckt op 't landt, latende de Schepen vastghebonden, ofte

halense by wylen op 't landt,

streckin- Vandc voorscydcu hoeck O Cabo de Camico ^) af vijf mylen [746]
ghen ende

i i \

ontmoe- voortacu tot ccu punt landts ^) toe, so loopt men de custe noordt

van ^Cabo^ioo^d west aen, ende men heeft onderweghen vier ofte vijf Ey-
Camico tot landen ende Glippen langhs de Custe heen ligghen, ende recht

wijck Us-teghens het voorseyde punt over, zijn gheleghen twee andere

Punt
Eylanden, dicht by 't landt, hebbende van tusschen beyden

landts, een smal Canael, ende heeft daer dicht by, soo aen het noorden

Eylanden als aen het zuyen veel Eylandekens ende Clippen (onder groote

n^gf
^" ende cleyne) ligghen. Dese twee Eylanden met de Eylandekens

ende Chppen ligghen oost ende west, met den hoeck ende het

Toca leyt eyudc van Toca, op de hooghte van 33i/6 graden. Alle dese
op 33 een . iii tt^iiiiii
sestendeei custe IS vau een hoogh landt, met die Eylanden daer langhs by

^o^^^it
70^^^^ ligghende, ende heeft daer 60, 70 vadem diepten, dicht by

vadem 't landt. Van hier af voort aen, soo beghint de Straet ofte door-

*) De oostelijkste provincie van Shikoku heet Awa.
^) Lees Toca (Shikoku).

^) Komame, de Z.W. punt van Shikoku.

*) Deze naam voor de Z.0. kust van Shikoku komt niet meer op de kaarten voor.

*) Kamado saki, op 33° 4' N.B.

•) Hier keert de auteiu: terug naar den zuidelijken ingang der zeestraat tusschen

Kiusiu en Shikoku en neemt dus den draad weder op.
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gaende enghte, van tusschen het Eylandt van Toca, ende het diepte

iandt van Bungo ^), ende soo het u noodigh waer op dese con-[^a,fdt

treye te anckeren, so ghenaeckt het landt van Toca, alwaer ghy strate tus-

een modder gront sult vinden. Als ghy den voorseyden hoeck ^^^^^^^^^^f

vande twee Eylanden om zijt, soo beghint het landt westwaert so-

aen in te wijeken, altemael van een hoogh landt, hebbende bin- Waer-

nen in dicht aende zuydt zyde een cleijn Eylandeken; Sult u een^^n^^^"^

van desen Inwijc wachten, op datter u de stroomen niet in en^^^J^"^-

trecken. Desen Inwijck voor by zijnde, sult recht voor u uyt

(te weten, te middeweghen van 't Canael vande Straet) comen te

sien een cleijn rondt Eylandeken, het welcke u sal blyven aende verschey-

zyde van het oosten, ende langhs de Custe heen vijf mijlen voort- ^l^
^yian-

aen, sult ghy een ander Eylandt sien, dicht by 't landt ligghen,

'twelck tZeewaert van hem af steeckt, veel steene Glippen ende

Rudsen. Voor by dit Eylandt noordtoost aen, anderhalf mijl

weeghs, zijn gheleghen twee ander Eylanden by den anderen.

Voorby dese twee Eylanden noch anderhalf mijl voort aen,

leyt een ander lanck Eylandt van een vlack pleijn ofte velt boven

op, streckende noordt west ende zuydtoost, wesende het zuydt inwijck

ooster eynde van dien het allerhooghste. Binnen dese Eylanden ^aer de Co^

na het westen toe leyt den Inwijck van Usquy ^), alwaer den°"^^^ ^^"

Coninck van Bungo zijn residentie hout, die daer in begheert verhout.

te wesen, sal nae het eerste Eyland toe loopen, u altoos wach- vvaer-

tende vande voorseyde Eylanden, ende die Eylandekens ende Eyi° nden°^

steen-Clippen daer by gheleghen, doende uwen cours tusschen ^^"^^ ^^'P'

dit ende die andere twee Eylanden, (die voorder aen ligghen)

binnen door. Dit Eylandt met de Eylandekens ende Steen-

clippen voor by wesende, nae binnen toe, soo sult ghy comen

te sien in 't westen, te weten, binnen in den Inwijck, een groot Hoemen

ront ende hoogh Eylandeken vol gheboomten, op het welcke een hoogh

ghy sult aen loopen, altoos meer ghenakende die twee Eylanden,
^^'^^l ^^^;

dan het Eylandt vande Steen-clippen : want by 't Eyland vande loopen sal.

[ 75aj steen-CUppen heen, heeftmen 70 vadem diepten, ende binnen

de twee Eylanden westwaert aen, sult ghy 25 vadem vinden,

modder gront, doende also uwen cours op 't voorseyde Eylan-

deken (dat inden Inwijck leyt) aen, houdende de noordt zyde:

want is daer over al schoon. Met dit Eylandeken over een zijnde, Waer men

sult 20 vadem diepten vinden, al waer ghy 't sult setten, op dat- moet om

*) De noordelijkste provincie van Kiu Siu; zie p. 193, n. 3.

2) Usuki, op Kiu Siu, op 33° 8' N.B.
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aenwysin- men u van daer af de Haven mach wyse, welcke twee zijn, te

vens te be- weten, d'eene gheleghen (een cleyne mijl van dit Eylandeken af

comen. j^g^g '^ ^.w. toe) by een punt landts, daer ses oft seven boomen
D'ccrstc .

haven ghe- verscheyden vanden anderen, op staen, met een weynigh wilder-

èen^^punt ^ ^^^^^ ' Sult op dcsc punt landts aen loopen, den welcken binnen
landts met in eenen cleynen Inwijck ofte Bay heeft, hebbende aen 't Eynde

boomen. van dien, een Riffe van steen tZeewaert daer van af uytstekende,

Inwijck binnen den welcken is gheleghen den voorsz. cleynen Inwijck,

Reedf"van welck heeft een seer goet beschutsel en drie vadem diepten,

voor*^dey-
g^edc cndc schoone gront, alwaer ghy sult anckeren : maer en is

neschepen niet voor groote schepen; D'ander Haven is nae 't n.w. toe,

der^ haveii *^ wctcu, aen d'ander zyde van den Inwijck, binnen sommighe
voor groo- Eyia^ndekens ende steenen in; is een groote Bay, die te landt-
te schepen -^

- ^ j

gheleghen wacrts in loopt, makende eenen bocht met seer goet beschutsel.

Dese Haven is voor groote schepen,

streckin- Van dcscu Inwijck van Usquy af, wat voorder noorden aen,

ontmoeün^is gheleghen een ander grooter Inwijck, welck loopt west noord
ghen van-

^vrest iuucwaerts aen, 'tLandt ende den hoec van tusschen dese
den In- '

wijck Us- twee Inwijcken, mach wesen van d'eene Zee tot d'ander, ontrent

een ' revier ccu schuct van ecu GuetcHngh breet in 't om loopen, ende een

vieck Aqui- ^^^^ ^ï^ ^^^ '^ cyndt vaudc punt af nae 't westen toe, te weten,
na fama. acudc zuyd zyde, leyt een cleijn Eylandt dicht by 't landt, tus-

Diep Ca- schcu 'twclckc ende het landt loopt een Canael van 12 vadem
diepten, met schoone grondt van grof sandt, al waer ick aen 't

ancker gheleghen hebbe. Recht tegens over dit Eylandt (te weten,

aen 't landt van 't noordt westen) ontrent een schuet van een

Guetelingh daer van af, leijt eenen cleynen Inwijck, met een be-

inwijck woont vleck, genaemt Sanganaxeque ^), alwaer Don Francesco

xeque!^^ Maschareuhas met zijnSchvp géieghenheeü met de Monson. Dese

Haven is met eenen noord westen wint onbeschut. Van desen

Inwijck af ontrent een half mijl voort aen, so beghintmen een

leegh landt te crygen, hebbende langhs de Zee-cant heen over al

Waer- sandt-strandcu ende gheboomten. By aUe dese Custe ende het

ghe voor laeghe landt langhs, ist over al banckachtighe gront, waerom

ende^Toor^ daer van sult wachten, een goede halve mijl, daer van af loo-

twee mon- pende; te midde weghen van dit leeghe landt, heeftmen twee
den van ^ °

.

Revieren. Moudeu oftc lukomstc vaudc Revieren hggen, die seer ondiep

zijn, waer om men daer in gheenderley wijs en mach in loopen.

') Sagano saki, de punt van Kiu Siu tegenover de westelijkste, scherpe punt van

Shikoku.
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Aen 't ejmde van dit leeghe landt heeftmen een Revier van versch Ondiepe

water, van / 2 spannen waters inde Haven, te weten met een ve^rscTh w^a^

sprinckvloet, ende binnen inde Revier blyven de Schepen met *^'

leegh water op droogh, zijnde sandt grondt; Dicht by de Ree Het vieck

ofte Incomste van dese Revier leyt een bewoont Vleck, genaemt nil!'"^

Aquina fama'^), ende de Re\aer een half mijl innewaerts aen, is

gheleghen de grootste ende gheweldichste Stadt ^) van het ghe- Piaets der

[756]heele Coninghrijck van Bungo, alwaer de voorleden Coninghen f^a^t^^^des

plaghen haer Hoff te houden, daer nu alle de Coopluyden van R'Jcks

dese omHgghende contreye (die seer rijck ende seer treffehjck

zijn) haer residentie hebben.

Van dese Revier af, te weten, aen d'ander zyde van desen

Inwijck, is gheleghen een seer goede Haven ^), met een beschut- streckin-

sel voor aUe winden, is een cleyne Bay, want de punten ofte ontmoeün-

hoecken van dien, steken door den anderen, waerom de selfde^^^^ j^^f"^

een eoet beschutsel maken voor de zuye winden. D'incomste vier tot de
° -^ Haven

van dese Haven is schoon, en hebt anders met te doen, dan te Fingy, en-

loopen te middeweghen heen nae binnen toe, alwaer men heeft Jl^^ l^^j..

van vijftehalf tot vijf vadem diepten; Men heefter een groot ^^^•

voordeel: want comt daer voor wint in, te weten, met de Monson

ofte conjunctie vande zuye winden, ende loopter weder voor

wint uyt, mette Monson vande noorde winden. Om dit te deghe

te verstaen, soo is te weten datmen alle dese contreye (als oock

van gheheel Chyna, Malacca, India, ende alle de omligghende Verciarin-

Orientaelsche plaetsen) bevaert, met de conjunctie vande win- Monsons

den, die daer ettelicke Maenden over eenen boech wayen, als nu ^g^ op°de

uyten noorden, alsdan uyt den zuyen, en dat op sekere tyden j|^^^^^
^'^^

ende daghen van 't jaer, sonder dat men daer eenighe fahcant China ende
\I 3.1 3.CC 3.

aen heeft, welcke conjunctie ghenaemt worden (als op een ander langhdu-

gheroert is) Monson, te weten, Monson vande zuye winden, dat is "^^^
^^^^j^

als de winden van uyt den zuyen reghneren, ende Monson van wayen.

de noorde winden, van ghehjcken, waer mede men in gants achTti^ghe

Indien ende Orienten zijn rekeninge maect, om van d'een piaets °p ^^ ''^^°^'

op d'ander te varen, ende door dien datter veelmaels in dese men moet,

deschriptien mentie ghemaeckt wort van sommighe Havens, reeden

Inwijcken, Revieren, Bayen, ende Eylanden, daermen goet ^^^^ ^^""^

') Thans Hagiwara, aan de zuidkust van de Beppu-baai, op 33" 11' N.B. Zie adm.

kaart 2875.

^) Oita.

') Hiji, op 33° 22' N.B.
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soecken bcschutsel cnde verwinteringhe heeft voor de Monson van de
™°®*' noorden ofte zuye winden, te weten, den tijt dat de selfde course-

ren, is daer om geseyt, (so zy yemant contrarie ende teghens

Waerom warcn, nac dat hem zynen wech soude moghen strecken) om
Q^-gQ^gn^°gheadverteert te wesen, welcke Havens dat goet zijn, om soda-
winter nighen tijt te verbeyden en te verwinteren, (want men noemt

in Orienten winter, alsmen contrarie wint heeft, datmen zijn

reyse niet en can volbrenghen, en nootwendich moet wachten

nae de wint ende het weder, dat is, de Monson, die een met ende

favorabel is, ende waer datmen een goet beschutsel heeft, om te

verbeyden de Monson die hem soude moghen dienen, alsdan

Redenen ziju reyse weder te volbrenghen, waerom my goet ghedocht heeft

dit verhaal alhier dcse verclaringhe te doen, om datmen te beter soude ver-
gheschiet

sta.en de meeninghe vande Portugesche ende Indiaensche Pilo-

ten, die dese coursen ende Navigatien eerst aengheteijckent,

ghenoteert ende selfs bevaren hebben, ghebruijckende daer om
alhier de selfde manieren ende rekeninghe van die contreyen.

De Haven sonder eenighe veranderinghe met het selfde woort van Monson,

v"y ^va^n^* niet teghenstaende dat wy op ander plaetsen hier voren by
Roovers. wylen oock mentie af ghemaeckt hebben.

Keerende weder op onze voorseyde materie, soo is te weten

dat dese voorsz. Haven ofte Bay genoemt wort Fingy ^), maer

en is niet seker noch vry vande Roovers, ende dieven; Vande [76»]

voorsz. Revier tot dese Haven, heeftmen ontrent 3 mylen inde

dwers wegh. Men heeft op de Ree vande Revier 20 vadem diep-

Goede diep- ten, te weteu, dicht by 't landt heen: maer is een quade gront,
te maer

'

. . f, , . , ,
^ o '

quade ende ten is met goet aldaer de winden te verwachten : want men
®^ ^' en soude daer niet een dinck connen berghen. Van desen inwijck

af, so machmen het land in 't oosten sien; ende 'teynde van daer

Hoeck van dcsen grooten Inwijc voleyndt, is een leech landt, 'twelcke ghe-

naemt wort Moryee 2), ende is daer langhs heen over al schoon;

De voorseyde Revier ende stadt zijn gheleghen op de hoochte

van 331/3 graden,

streckin- Van dcse punt of 'teynde van Moryee af twee mylen voortaen,

ontnK«tin- comt ecn ander punt ofte hoeck landts, den welcken is gheleghen

s^^^ '^^^ '* met dese punt noorden ende zuyen; is van een leech landt van

ryee tot het sant Stranden, hebbende aen 't eynde van dien, etlicke steenen

*) Hiji; zie vorige noot.

*) Moriye, zie adm.kaart 3875. De breedte is juist, zie voorlaatste noot.
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ende Rudtsen ligghen. Van daer af voort aen, so looptmen de Eyiand fi-

Custe noordwest aen, ende een mijl weechs daer voor by, so heeft-
°^^^"^^ ')•

men een bewoont vleck, ghenaemt Tamboca^); ende noch een waer Tam-

ander mijl weechs voort aen, leyt een ander plaets gheheeten j°^bico^^

Tambico ^), zijn beyde tsamen gheleghen aende Zeekant: maer e^^^s'^^^

en hebben geen Havens met beschutsels; oock mede so en isvoick niet

het volck vande selfde plaetse niet te betrouwen ; met dese punt wen
1^3."^°^"

landts over een wesende, so sult ghy langhs de Custe heen comen sommighe

te sien een lancwerpent Eylandt, ('twelcke hem van verde ver-
^y'^'^'^^"-

thoont ghehjck als twee Eylanden) ligghende van 't landt ver-

scheyden ontrent twee mylen weechs, is genaemt Fimexyma *) . cedaente

Tusschen dit Eylandt ende het landt, zijn 't altemael ondiepten. fa^nds^Ine-

Vande punt vanden Inwiic van Bunpo af, tot dit voorsz. Ey- ^^^^' ^^^^

.
d ondiep-

landt toe, so is het alle dese Custe langhs tot een groote mijl daer ten aidaer.

van af, over al banckachtige gront. Riffen, Steenen, ende ander van quade

vuylicheyt. Op alle desen wech van 't beghinsel van 't Rijcke
l^^g'^^^'g

van Buneo af tot dit Eylandt toe, soo looptmen aende oost zyde, ^^^ ë^^^-

,
schen cours

te weten, langhs tlandt van Tocaa heen. langhs To-

Van dit voorseyde Eylandt Fimexima af, 9 mylen noorden
streckki^ he

voort aen, so heeftmen een seer hoogh land, 'twelcke streckt van Fine-

oost ende west; Dit is het landt van Amanguchen ^), een groot Amangu-

machtigh ende seer rijcke landouwe: want alhier heeftmen een'^'^®^"
Een vande

vande Mynen van Silver van lapon ; aen dese Custe heeftmen laponsche

goede havens ligghen, als oock mede het Eyiand van Meagyma ^), nen.^"^
^

'twelcke in vorighe tyden (aleer die Portugesen op lapon voeren) Goede Ha-

eenen grooten handel hadden : want alhier was de vergaderinghe Eyiand

ofte stapel van geheel lapon, van alle waren ende Cooplieden.
di^e^/^de''

Langhs dit landt van Amanguchen, ende die contreye van het Portuge-

Eyiand Fimexima, (boven verhaelt) heen, so beghint de straet piach te

ofte doorganck, die nae Facunda ') toe loopt, van welcke Fa- ^^^^'
^^

cunda (als van de andere plaetsen van daer ontrent) sullen wystrate van

op een ander tracteren, met de Navigatie, Coursen, ende ghele- begint.

ghentheyt van dien.

') (In margine) Hime shima; zie iets verder in den tekst.

") Tafuka.

') Tamiku.

*) Hime shima, op 33° 44' N.B.

^) Yamaguchi, op Hondo.

«) Ziep. 210, n. 3.

') Met Facunda is steeds het land van Nagasaki bedoeld (Fukuda en Fukuda saki

beW. die plaats).
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Om te seylen vande punt van Moryee, vanden Inwijck van Bungo
Hoemen af, na de Haven van Caminaxique ^) toe, (gheleghen in het Coningh-

't °^punT'^ rijck YOinAmangnchen) welcke seer seker ende goetvoor allewinden

'^^°'^drHa-
^^' ^^*^^ ^^^ eenen grooten handel ende neeringhe

; Ghy sult uwen
ven van cours nemen noord oost, ende noord oost ten oosten aen, zijn on-

que. trent sesthien mylen weeghs. Dit landt daer ghy nae toe loopt, is [76&]

ï^istantie ggn seer groot ende hoogh landt, ende men loopt alle die voorseyde

daente der Custe laugs, tot eenen hoeck ofte punt landts toe, oost ende

eenen^uyt- west, ende oost ten noorden, ende west ten zuyden, ende men

^unt^
°^*^ heeft vande Haven van Caminaxique af, tot de voorseyde punt,

ontrent veertigh Portugesche mylen, te weten, van /71/2 in een

graedt, ghelijck het oock altemael zijn van die in aUe deschriptien

ghementioneert worden, aen welcke Custe zijn gheleghen dese

naevolgende Havens, het welcke altemael Bayen zijn, te weten,

van Caminaxique tot Tozaque ^), zijn ontrent derdehalf mijl.

Particulier Van Tozaque tot het Eylandt Meagyma ^) , heeftmen ses mylen

distantie eudc ccu halfvc. De Ree van dit Eylandt, is tusschen dat

me^n der
^^^^ ^et vaste landt. Van Meagyma tot Camangarij ^), zijn

piaetsen op anderhalf mijl. Vandaer tot het Eylandt van ^wooA:ywa ^), vijf
dese passa- .

gien. mijlen.

Van Anooxima tot Toumoo ®), zijn oock vijf mylen.

Van daer tot Xynaco '), ander 5 mylen.

Van Xynaco tot die Haven van Uxymando ^), vijf mylen.

Van Uxymando tot die Haven van Muroo ^), vijf mijlen. Dese

haven mach ligghen ander vijf mylen vande punt boven ver-

streckin- haelt. Voor by de voorseyde punt, te weten, drie ofte vier mylen

voorsz^^ oostwaert aen, leyt de Haven van Fyongo'^^), ende van daer
punt tot de

g^f scs ofte scvcu mylcu voort aen, heeft men de Haven ende
havens ' '

Fungo en- Bay vau Sacay ^^), alle dese voorseyde Custe is schoon ende suy-

^) Kaminoseki, op Naga shima, 33° 50' N.B. en 132° 6' O.L. Zie adm. kaart 2875.

De auteur begint hier de Japansche Binnenzee te beschrijven tot voorbij Osaka; de

afstanden kloppen echter in het geheel niet.

2) Ito saki, op 34° 23' N.B. en 133° 7' O.L.

^) Mukai shima, op 34° 23' N.B. en 133° 12' O.L.

*) Niet op de kaarten aangetroffen.

') Inno shima, op 34° 19' N.B. en 133° 10' O.L.

8) Tomo, op 34° 23' N.B. en 133° 22' O.L.

') Niet op de kaarten aangetroffen.

«) Ushimado of Wusimado, op 34° 27' N.B. en 134° 9' O.L.

») Murotsu, op 34° 46' N.B. en 134° 30' O.L.

1») Hyogo of Fyogo, op 34° 41' N.B. en 135° 10' O.L.

11) Sakai, zie p. 203, n. 3.
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ver, hebbende over al anckergront. Dit zijn altemael als gheseyt de Sacay.

is, Portugesche mylen. Men sal weten, dat twee Japoensche my- Gheiegent-

len maken juijst een Portugaelsche mijl, 'twelcke gheverificeert Custen en-

ende also bevonden is, door de Portugesche Piloten, die aldaer -^^^^ r^,'

de hooghte van de Son ghepeylt, ende nae de Japoensche reke- paensche

ninghe haer calculatie ghemaeckt hebben, etc. juyst een
Portugael-
sche mijl.

Dat 32. Capittel.

De Navigatie ende Coursen van Lampacon ^) af, {'twelck is ghe-

leghen by Macon, aende Custe van China) nae het Eyland

lapon, tot het Eylandt Firando toe, met alle die streckinghe

ende gheleghentheyt van dien, van een ander Piloot aenghe-

teeckent.

S
eylende van Lampacon af nae het Eylandt van lapon toe, streckin-

sult loopen door d'eerste uytganck ofte Canael, (van het suy- ontmoe^^

'der Eylandt), het welcke streckt zuydt oost aen, hebbende tinghe van
•^ ' •' Lampacon

een Chppe ofte Eylandeken te middewegen van dien, tusschen het tot de Cus-

welcke ende die punt van 't Eylandt sult door loopen, om oorsake chincheo.

vande scherpe wint, genaeckende so veel als ghy immers moecht

het eynde van het Eylandt, altoos met het loot in de handt. Co- Op 't loot

mende ter halver weghen van het Canael vande Eylanden die 't
^ p^^^^^-

Zeewaert strecken, sult een Bancke van sandt vinden, die te mid-

deweghen onder de drie vadem diepten niet en heeft. Sult u best

doen om te loopen boven een groot ende hoogh Eylandt, dat u in

het oost zuydt oosten leyt. Dit Eylandt (met d'ander die 't Zee-

waert op de selfde ry hggen) om wesende, sult langhs d'Eylanden

[77a] van 't Zeewaert heen loopen. Van dit Eylandt af 6 mylen voortaen, Cours lang

sult vinden een Regel Eylanden, Eylandekens ende Clippen, Eyiand^en.

welcke zijn in als ^) negen, stekende buyten alle d'ander (daer ghy

langs heen loopt) t'Zeewaert in, welck strecken n.n. o. endez.z.w. en

moechtse niet om loopen, noch en is u oock niet noodich; sult

tusschen dese ende een groot hoogh Eyland vol gheboomten (dat

u aende zyde van 't landt bhjft) door loopen, welck Eylandt hem Merck eens

verthoont als men daer nae toe comt, ghehjck of het rondt waer, ^
^^

om datmen daer recht op de punt aen comt, niet teghenstaende is

lanckwerpent, streckende ghehjck als de Custe; een stuck weeghs

*) Bij Macao, zie p. 162, n. 5.

*) In „alles".
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Canaei by dacr van af geloopen hebbende, heeftet een Canael, van tusschen

Tonquion!^ dat cnde een ander Eylandt (daer dicht by gheleghen) achter dit

Coophan- lactstc Eylandt nae 't o.n.o. toe, leyt een Haven daer sommige

op 'de Ha- schepen Chinische goederen ende waren comen laden en verhande-
ven by dejgj^. jgy^ j^jg^ verdc van de mont ofte 'tgat van Lanton ^) af. Dit
mont van -^

.

Lanton. bovcn glicnoemde Eylandt wort vande Chynen genoemt Tonquion.

Guste tus- Van hier af so loopt o.n.o. aen, om te comen verkennen de Custe

dKm^n'dèvan tusschcn Chincheu^), ende Chahaquon^), die schoon ende
Chaba- suyvcr is, daer 2 mylen van af loopende, om te schouwen een Riffe

Waer- die dicht by Chincheu leyt, welck heeft een ront ende hoogh

ghe°"voor Eylandekcn seer dicht by 't landt ligghen; men loopt dese custe
een Rif. ^^.^ CJiobaqueo af tot Chincheu toe, n.o. ende z.w. ende n.o. ten o.

landt To- CU Z.W. ten w. Als men met Chincheu over een is, so heeftmen 2

goet* merck ^y^^^ t'Zecwacrt iu ccu hoogh ende ront Eylandeken ligghen,

ontrent endc binnen int landt eenen hooghen bergh met een Steen-rotse
Chinchea. ® °

boven op, ghehjck als Pulo Varella, gheleghen aende Custe van

Champa, ende d'incomste is door sommighe Eylanden heen. Dit

voorsz. rondt Eylandeken wort vande Chinen gheheeten Toan-

thea *).

streckin- Als ghy met Chincheo over een zijt, als voren, soo loopt oost

ontmoeün^ ^oord oost acu, tot dat ghy zijt 8 ofte /O mylen vande Custe af

,

ch^*^ h^^°
^"^ buyten alle d'Eylanden te blijven; In dese contreye wesende,

tot de Ha- SO loopt noord oost aen, op welcke cours sult komen te sien het

Tanora. Eylandt van Lequeo pequeno ^), dat is, cleijn Lequeo gheleghen op

de hooghte van 25 graden, is een seer hoogh ende lanckwerpent

Het Ey- Eylandt, liggende verscheyden van de Custe van Chyna ontrent
landt Le- ,„, ^ ^ ^ t i-- 1

queo Pe- / O mylcu wccghs ; als ghy Lequeo pequeno voor by zijt, comende op
queno.

^^ 25i/2 graden, soo ghy begheert te wesen nae 't landt van Bungo ^)

van de 25 toc, SO loopt uoord oost, cudc uoordt oost ten oosten aen, op

den^nae^ wclckc cours sult comen op d'Eylanden (gheleghen aen de zuydt

pe"n sa/°°
zyde vau 't Eylandt Tanaxuma ') af) aen, welcke Eylanden be-

ginnen op 291/2 ende strecken tot op de 3O1/2 graden, zijnde in als

1) Lantao of Lantar.

*) Amoy, zie p. 173, n. 1.

') Swatau, zie p. 172, n. 2.

*) Ziep. 176,11. 2.

') Met Lequeo pequeno is hier blijkbaar bedoeld Formosa, ofschoon dat eigenlijk

Taiwan heet. — Er is verwarring geweest tusschen de Liu-Kiu eilanden en Formosa,

welk laatstgenoemd eiland op de Port. zeekaarten zelfs wel als uit drie eilanden be-

staande geteekend is; zie ook p. 196, n. 3.

') Op Kiu Siu; zie p. 193, n. 3.

') Tanega shima; zie p. 196, n. 2.
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seven hooghe ende cleyne Eylanden ^), welcke strecken met den Eyianden

anderen, te weten, d'eerste drie met een Eylandeken ofte Clippe, vande^"*?^

noord oost ende z.w. ende n.o. ten noorden, ende z.w. ten zuvden ^'^ ^^^^^ ^''^^'

•^ den tot de
ende die ander drie, o.n.o. ende w.z.w. ende een aen 't eynde van 3o en half

dien noorden ende zuyen. Dese seven Eylanden voorby wesende, haer*^"ghe-

sult comen te sien ses mylen noord noord oost aen twee ander ^g^^^^^^J^"

Eylanden ") , ligghende oost ende west metten anderen, waer van kinghen.

dat van het oosten het cleijnste is ; het oost eynde van dit Eylandt he^yt^^e'nde

heeft eenen hoogen heuvel ^) , welcke gaet al dalende nae 't oosten gedaenten
" ' '^ van andere

af, makende eenen leeghen punt, ghy moecht wel tusschen dese Eylanden.

[77b] twee door passeren, begherende : want heeft een goet Canael van

tusschen beyde heen ; Het grootste van dese twee Eylanden *) (het-

welcke een hoogh ende lanckwerpent Eylandt is) is ghenaemt Y-

coo ^). Van den ooster hoeck van dit Eylandt af drie ofte vier

mylen noorden aan, is gheleghen het Eylandt van Tanaxuma, Het Ey-

'twelc is een leeghachtich Eyland, streckende noorden ende zuyen nTxuma.
^'

van 7 ofte 8 mylen lanck ; Te middeweghen van 't selfde Eylandt,

te weten, aende oost zyde, heeftmen de Haven, het welck is eenen

cleynen Inwyc, gheleghen binnen sommighe Steen-clippen in:

maer en is de beste niet om in te loopen. West noord west van dese inwijck

Haven af, anderhalf mijl weghs, is gheleghen een cleijn vlack Ey- dippen!^'^

landt, 'twelcke heeft een hueveltgien in 't midden. Van Tanaxuma
af seven ofte 8 mylen noorden aen, sult comen te sien een groot

ende seer hoogh landt ('twelcke streckt /O mylen oost ende west), chesichte

Dit is het landt van lapon^), aenden hoeck ofte het eynde van ^^^^^ƒ^'^^

dese Custe, te weten, aende west zvde, is gheleghen den Inwiick landts la-
^ " " " pon.

van Cangoxuma ') , ende die Haven van Amango ^) , hebbende boven
j^^i^,,^

dien eenen hooghen spitsighen top, ende recht teghens over het van Can-

Eylandt van Tanaxuma, te weten, noorden, ende noorden ten oos- ende die

ten aen, leyt den Inwijck van Xebuxij ^), die seer groot is, heb- ^^"^^^^ ^
^°

bende van binnen in de Havens van Minato, Foxima, ende Xa- Groeten in-

hoxij 1°), alle drie Revieren voor cleyne schepen, altemael ghele-buxij be-^

De Zeven Gezusters, zie p. 197, n. 3.

Jakuno shima met ltsiro.

Mitake.

Het grootste is Jakuno shima, het kleinste ltsiro.

Wellicht verwarring met Yoko shima, het zuidelijksteei land der Zeven Gezusters.

N.1. Kiu Siu.

Kagosima, op de zuidkust van Kiu Siu.

Yamagawa, aan de baai van Kagosima.

Shibushi of Sifusi; zie p. 199, n. 1.

Minato (zie p. 199, n. 4), Fukusima en Shibushi.
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grypende ghen acndc oost zijde, te weten, aende rechter hant van alsmen

van^inT-^ "^^stwaert aen binnen in den Inwijck comt; Noordt noordt oost

to, Eoxi- lanehs de Custe heen 6 oft 7 mvlen voort aen, levt de Haven van
ma ende °

.

xaboxi. Tanora ^), 'twelcke de beste Haven van gheheel lapon is.

Tanom^la° ^°° S^^ begheert te loopen nae de voorseyde haven van Tanora
de is de toe, soo sult ghv u nae de Custe toe houden, en daer wel dicht by
beste vso.

gheheel Ia- ghcnakeu : want is over al schoon : maer en heeft er gheen ancker

hoemen'^^^ grout oftc Reeden, om dat het diep is ; So wanneer ghy daer langhs

daer toe ]-)y heen zijt, wescndc voor by den Inwijck van Xehuxij, by de

Quaet anc- Custc heen loopcudc, soo sult ghy by eenen cleynen Inwijck co-

kergrondt. j^gn, wclckc in 't ccrstc ghcsicht ende verthooninge goet beschut-

wijck. sel schijnt te hebben : maer daer met over een comende, ontdeckt

Veel steen- het tcrstout al wat het heeft, te weten, veel steenen ende Rudtsen,

streckende weynich te landewaerts in. Doe alhier dese vermanin-

ghe, op dat daer hem niemant met en bedrieghe. Voorby desen

cleynen Inwijck wesende, krijchtmen terstont eenen groven, dic-

Grooten ken cudc hoogcn hoeck ofte punt landts. Van desen hoeck af voort

hoeck^'^ aen, soo wijckt het landt binnewaerts aen, al waer ghy sult comen
landts.

-j-e sien een sandt-strant, ende twee Eylandekens met gheboom-

van Ey- ten daer langs by heen ligghen. Aen het eynde van dese Eylanden,

dT'stran^' ^^'^^^ uoch audcrc cleijnder Eylandekens, ende groote steenen

den. van het landt af steken tZeewaert aen. Binnen dese Eylandekens

Gheieghent- eudc stccncn in, is gheleghen de Haven van Tanora, om daer in

Havens^^ tc loopcu, sult uwcn cours ncmcu nae het eynde van dese Eylande-

ra"^ ende° ^^^^^ cndc stcencn, (die tZeewaert in van het landt af steken, als

hoe men ghy met het cyudc van dien over een zijt, soo sal u tZeewaert nae

loopt. het noord-oosten blijven een ander Eylandeken ofte steen-clippe,

sult binnen dit Eylandeken heen loopen, tusschen het welcke ende [78a]

Merck eens het landt men eenen grooten Inwijck heeft, daerment op vijf-en-

eride'^ in^-
twiutigh vadcm mach anckeren, noodich wesende : maer de rechte

1.5^^
d ^^^ Haven en is alhier niet, dan als ghy de Eylandekens ende steenen

Waer by (die tZecwacrt uytsteken,) om zijt, soo sult ghy daer terstont

haven^^^e
l^-i^ghs by heen loopen, te weten, tusschen een punt landts (ghe-

kennen is. leghen acndc rechter handt ofte aende noordtz^^de) ende d'eylan-

Tusschen dekcus hccu, tot uacr binnen in 't Caneal dat ghy open siet, sonder

la^ndt^^^en- schroomen. Dese voorseyde punt landts om wesende, sult terstont

de sommi- eenen Inwiick sien, streckende noorden innewaerts aen, sult als-
ghe eylan- -^

dekens int dan ghcnakcn het landt van dese punt, die u sal blyven aende
Os-ü^el te

seyien. rechtcr handt
;
ghy moechter vry binnen in loopen : want heefter

1) Zie p. 200, n. 2.
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vier vadem diepten, altemael modder grond, ende set het by het Hoemen

landt van 't oosten, u wachtende vande west zyde. punUand^s^

Van desen Inwiick van Tanora af voortaen, looptmen de Custe Janghs het
' ^ landt op

noorden aen, ende is het landt van Fyunga ende Bungo, alte- goede diep-

mael een schoone Custe, ende en hebt daer nieuwers van te vree- saif^^
^'^

sen, dan van dat ghy voor ooghen siet; ende 18 mylen voort aen, streckin-

Rhe van-
sult een seer groot Eylandt vinden, dat u sal blyven aen de oost den inwijc

zyde, 'twelcke is het landt van Toca ^), welck streeckt oost ende langs'^^de

west, en oost ten noorden, ende west ten zuyden over de 40 mylen ^^^^^ ^^°
' •' J Fyunga

in de lenghte, comende tot by Sacay ende Miaco uyt; De ende Bun-

zuydt zyde van dit Eylandt is altemael van een sujrvere Custe, by Hoemen
de welcke langhs men na Sacay toe loopt ; Tusschen dit Eylandt i^aer Sacay

^ y r ' j tusschen
ende de Custe van Bimgo, gheleghen aende west zijde daer van af, het Ey-

heeftet een straet ofte doorgaende enghte van vier, vijf, ende meer ^^ q^^^
^

mylen breet ; ende die gheen die nae Bungo toe wil, moet hem >'^^ Bungo

altoos houwen langhs de Custe van Tanora ende Fyunga heen, Aismennae

hem wachtende vande Custe van Toca. i^ngf^de

Keerende weder op de contreye van IS^jz graden voor bij 't Ey- Custe van

landt van Lequeo pequeno, als voren gheseyt is; Begherende te de Fiunga

seylen nae 't Eylandt Fyrando ^) , so salmen loopen van daer af op de ^°^^ ^en

voorseyde cours van n.o. ende n.o. ten oosten, tot op de hooghte '^^ '^^^^^
•^ ' r- o y^Q Toca

van 281/4 graet, alhier wesende n.o. aen, op welcke cours sult co- schouwen.

men te sien twee cleyne lanckwerpende, kale ende ghebroken Ey- gg^ ^^^'e

landen, ligghende noorden ende zuven met den anderen, ende ontmoetin-
"^

, ghen van 't

hebben aende zuydt zyde twee Eylandekens ofte Clippen hgghen, Eylandt

een half mijl vanden anderen verscheyden 3). Dese voorseyde q^g^o° tot

twee Eylanden zijn gheleghen op 3/1/4 graden. Van dese Eylanden ^^^ eyiand

af 3 ofte 4 mylen n.o. aen, leyt een Eylandeken ofte steen-chppe Ghebroken

overmidts ghecloven *) , hebbende boven op 4 ofte 5 spitsen, ofte
g^lfj^'^t^^vee

uytstekende toppen ; als ghy met die voorseyde Eylanden over een cuppen op

zijt, so zijt ghy noch /O mylen vande Custe van lapon af, te weten, rendeel

nae 't westen toe, ende loopende op de voorseyde cours van n.o. ^^^ '

aen, sult recht op een seer groot ende hoogh Eylandt comen, ghe- pe met 4

naemt Cojaquijn ^), ('twelcke is gheleghen oost ende west met die stekende

Haven van Angone ^), Ugghende drie ofte vier mylen verscheyden spitsen.

') Tosa, zie p. 193, n. 6.

'') Hirado aan den westhoek van Kiu Siu, op 33° 17' N.B. en 129° 26' O.L.

') Uji Gunto, op 31° 11' N.B. en 129° 27' O.L. Zie adm. kaart 2412.

*) Taka shima, met een top van 210 voet.

*) Koshiki, op31°40'N.B. en 129°40'O.L.

') Akune, op de westkust van Kiu Siu, op 32° 2' N.B. Zie adm.kaart 358.
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Gheie- vande Custe af wesende, van drie ofte vier mylen lanck, heeft

des°^y-* aende oost zijde, te weten, nae het landt toe, veel Eylandekens
landts Co-gj^(jg Steen-cUppen ; Soo het eheviel dat ghy quaemt te vervallen
jaquijn.en- rtr > o o ^ -i

de de ha- binnen het Eylandt, u vindende by de Custe van lapon, soo dat [786]

ven °g°-gj^y '^ Eylandt niet en moecht van buyten om loopen, soo neemt
Hoemen uwen cours van binnen tusschen 'tlandt ende het Eylandt door,

ghen sai te weten, buyten alle d'Eylanden ende steenen heen, tot op een

de^^Custe
^ schoot vau een Guetelingh daer van af : maer en ghenaeckt de

van lapon Custe niet : want men heeft van 't noorder landt aen de ander zyde
verviel, "^

ende buy- een punt af steken ; Die lenghte van het Eylandt gepasseert wesen-

Eyian? Co- de (laughs d'Eylandekens ende Steenclippen heen, als gheseyt is)

lüeuijo en
^^^* terstont aen loeven langhs het Eylandt heen, tZeewaert nae

cost. buyten toe, waermede sult comen te sien in 't noorden de punt

schouwin- l^-udts boven gheroert, welcke sommighe CUppen ende Riffen

ghe voor heeft, binnen de welcke gheleghen is noorden aen de Haven van
een punt.

» o o

Waermen Amacusü ^). Desc punt landts leyt recht teghens een ander punt
een merc-

ig^^dts ovcr, dic van het Eylandt uyt steeckt, hgghende noorden

punt te ende zuyen met den anderen; soo wanneer ghy dese punt landts

ende van om ende voorby zijt, so sult ghy 't draghende houden, om also

^he^egh^it^ langhs de Custe heen te loopen tot op een mijl weegs, tZeewaert
iieyt. daer van af. Dese Custe looptmen, te weten, van den eenen hoeck

streckin- oftc puut landts tot den anderen, noord noord west, ende zuyd

deVusten^ ^^y^ oost ; Eudc SO ghy buyten tEylandt Cojaquijn om liept,

van d'een guit den sclfdeu wech nemen (dat voorby ende om wesende) nae
tot het an-

\ j /

der punt. dc Custc toc tc comcn, CU daer langhes heen loopende, als voren.
Hoemen Ysii de voorsevdc punt van Amacusa (die de Chppen en de
bu^-ten om j r \ rr
het eylandt Riffen hccft) af, drie ofte vier mylen voort aen, soo heeft de Custe

loopen^s^. een ander punt van een grof ende hoogh landt ; voorby dese punt
Cours van wcscnde, sult ccn groot open ofte Incomste van een Canael sien,
het punt

> o r-

landts dat het wclckc ghcuacmt wort O Estrecho d'Anma 2), dat is, de Straet

ciippen^ ^van Arima, binnen in dese Straet zijn gheleghen twee goede
heeft tot Havens, waer van d'eerste ghenaemt wort Xiquij ^) , welcke een van
van hoogh dc bcstc Havcus van lapon is ; Dese Haven leyt ontrent een half

straté van ^^^ wccghs vaudc lucomstc af binnen in aen de zuyd zyde vande
Arima, en- rechter handt, te weten, westwaert aen aen 't eyndt van eenen
de de Ha- -^

venvanXi-grooten Inwijck, welcke heeft beschutsel voor alle winden, met
quij.

') Op de westkust van Kiusiu.

-) De Hagasaki-nada, zijnde de ingang tot de Golf van Simabara; Axima ligt op

de zuidkust van het schiereiland Simabara.

^) Wellicht Jap. Saki, d.i. kaap, voorgebergte.
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vier ende vijf vadem diepten modder gront : maer in dese Haven inwijck

worden ons drie Portugesen doot ghesmeten, dencke ^) dat het goede dfe^p-

toeghecomen is, door hare stinckende hovardije ende trotsheyt, ^^
^^^^

want op alle plaetse die Heeren ende Meesters willen wesen, tot

verachtinghe ende vercleyninghe vande Inghesetenen, 't welck

men over al niet lyden en wil, namelijcken in lapon, daer 't een laponen

hartneckigh ende opstinaet volck is 2). Keerende weder op de g|]|jg'\^,^gg^

vaert, soo heeft men aende noordt zyde van desen Inwijck, te "^o^^^-

weten aen 't landt van d'ander zyde, een hoogh ende rondt Eylan- Een rondt

deken ligghen, tot hier toe soo ist over al schoon ende suyvere aende
^

grondt ende Zee. noordt zy-

. de des in-

Om in Anma te loopen, soo sult ghy het landt van t noor- wijcUs.

den ghenaken : want men heeft aende zuydt zyde (soo haest als-
^°.emen m

"
_

J J \ Anma loo-

men den Inwijck van Xiquij ghepasseert is) twee Steenen ligghen, pen sai.

ende zijn daer rondtsom over al vol Riffen, ende ander vuylicheyt. ende^trec-

Dese voorseyde straet streckt, (te weten, als mender eerst in comt) kinghen

,
voorby een

[79^] oost aen, ende keert daer na naer t noorden toe, ende langhs de inwijck van

punt landts heen (daer de Straet zynen keer noorden aen neemt) q^^^'

gaen gheweldighe stroomen, jae soo seer dat soo ghy niet wel op u dige peri-

CUlllGSG
hoede waert, souden 't Schip om ende weerom doen draeyen, soo stroomen

verde ghy niet eenen styven doorgaende windt en hadde, om de f^^f^ tene-

stroomen haer cracht te keeren ; dese voorseyde punt om wesende, men.

soo heeft men aen 't selfde landt een seer goede Haven ligghen, p^j.

ghenaemt Cochinochy, ofte Cochinoquijn ^), ende dan noch d'Ha-!^"^^*^

ven van Aryma, waer van dese Straet den naem heeft, is ghele- de Haven

ghen een half mijl van Cochinochy af voortaen, wesende eenen quyn ende

Inwijck, die onbeschut voor d'ooste winden is, sonder eenigh be- ^^^^ ^^^y.

schermsel te hebben voor eenigh onweder ; wat voorder aen heeft- ^^^

men de Haven van Simonhara *), welcke heeft drie Eylandekens, quide Ree^

die voor de noorde windt een beschutsel maken : maer de Schepen '^^ ^^^^t.

bl3rven daer met leegh water op droogh; men en heeft in dese van simon-

Straet anders gheen Havens die seecker en voor aUe winden be- droogh met
schut zijn, dan alleenlijcken Xiquy ende Cochinochy, als ghe-ieegh wa-

seyt is.

Van dese Straet af naer 't Eylandt Fyrando toe, heeft menveei Ey-
l3.Ild6ri GD."

langhs de Custe heen veel Eylanden ende Glippen ligghen, ende de dippen.

^) Hier neemt Linschoten zelf het woord.

') En ziet hier weer van het woord af.

') Kuchinotsu, evenals Arima op de zuidkust van het schiereiland Simabara.

*) Simabara, op de oostkust van dit schiereiland.
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Grooten ecnen grooten Inwijck, van de uytcomste vande Straet van Ary-
inwijck^

wa, ses mylen voortaen, is gheleghen een Eylandt dicht byde Cu-

land Cam-ste ghenaemt Cambexyma^), 'twelcke is van een groot ende

ende "som- hoogh landt, hebbende aende zyde van ter Zeewaertdaer dicht by,

land^ekenr
^^^^ oftc vijf Eylandckcns ofte Glippen ligghen; tusschen dit

daer by. Eylandt ende 'tvastelandt heeftmen een goede Reede, ende int

Goede Ree- selfde Eylandt leijt een goet bewoont vleck van veel volcks, met

woont^viec ^cn goct cleijn Inwijcksken ofte Haven, daermen veel Visschers

inw^" r^ Bareken, ende Fusten heeft ligghen; Van hier af so beghinnen

Hier begin- d'Eylanden naer Fyrando toe.

hmden naê ^^^ ^^^ Eylandt Cumbexyma af, vijf ofte ses mylen voortaen,

F>Tando. §00 heeft de Custe een uytsteeckende punt landts ^) , met veel Ey-

Cambe^xy- landen ende Glippen, die van 't landt af 't Zeewaert in steecken,

™unt^^°
sult naer deselfde punt toe loopen, te weten, noordt noordtwest

landts aen ; Desen wegh van Cambexyma af, tot de voorseyde punt landts

neffens toe, is altemael van eenen Inwijck, om dat het landt binnen aen

den^nde^^^j^^^' ^ude overmidts datmen aen dese Guste van lapon (ghe-

ciippen op meeulijcken inden tijdt datmen daer aen komt) donckerachtigh

Overmidts ende mistigh weer heeft, soo kanmen qualijck de gheleghentheydt
gewoon- yg^j^ '^ landt onderscheyden, dan soo 't claer weer waer, sult ter-
hjcke mist -^

ende donc- stondt d'uytstceckende punt (die d'Eylanden ende Glippen van

canmén' hem af steeckt) comen te sien, ende soo 't mistigh ende doncker

ivck
^^^' weer waer, soo en wilt alsdan de Guste niet volghen, dan doet

'tiandts ken- uwcu cours ter halvcr streeck van noordt noordwest aen, als bo-
nis onder-

^

scheyden, ven, ende als ghy daer dicht by comt, sult terstondt alle d Eylan-

men dan^ ^eu cudc GHppeu oudcckt sien ; d'alder uyterste t'Zeewaert van
best doen (jggg Eylandcu ende Guppen, zijn twee cleyne Eylanden, verschey-

Mercken den vaudcu anderen, zijn tusschen hoogh ende leegh, meer lanck-

Ey^ande^n
werpigh dan rondt, gantsch sonder eenighe gheboomten, ende dat

Twee riffen, van het alder uyterste t'Zeewaert steeckt twee Riffen van hem af,

streckende d'een naar het oosten ende d'ander naer het west noord

sterckende d'een naer het oosten ende s'ander naer het west

noordtwesten, tot ontrent een half mijl veer ; by het ooster Ey- ^79^]

piaetse landt (vau dese voorseyde twee Eylanden) is het daer dicht by

schoon en- schoon, SOO my gheseydt is, als oock naer het scheen te wesen, en-
de goede

(jg aende noordtzyde daer van heeft het beschutsel voor de Mon-
Reede voor -'

de Monson son van de zuyde winden, soo het u noodigh waer, moechtet daer
is.

Ghedaen- ^^^ scttcn ; Van dese voorseyde twee Eylanden af naer het Landt

') Kaba sima, bezuiden Kaap Nomo, op 32° 33' N.B. en 129° 47' O.L.

*) Matsu sima, op 32° 56' N.B.
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toe, zijn gheleghen twee Eylandekens ofte Steen-clippen int fat- ten van 2

soen als Pilaren ; tusschen dese Glippen ende noch andere Canalen pg^n.'^^^*^'

(die u d'Eylanden altemets beghinnen te openen,) loopen veel^^^^*^^

luncos ofte Chijnsche schepen door, gheladen met coopmanschap- chynische

pen, naer Fyrando ende de Haven van Umbra ^) toe, niet teghen- Fyrando"^^

staende sult alle dese Eylanden ende Glippen laten aende oostzijde Haven'van

ofte rechterhandt, daer ontrent een half mijl t'Zeewaert afloopen- Umbraioo-

de ; met dese Eylanden over een wesende, soo heeftmen drie ofte

vier mylen op de selfde cours van noordt noordtwest aen, een an-

der punt van een Eylandt 2), steeckende recht van het landt af

westwaert aen, wesende van een hoogh ende vlack landt boven op,

verthoont hem in 't opdoen ghelijck als drie Eylanden, al hoewel Verthonin-

dat het altemael maer een is, heeft twee schuersels ofte broken ^), punts^^van

waerom het 't schijnsel van dryen maeckt. ^^y^^.^^
"

_
-' Faquijn,

Van de punt van dit Eylandt af, naer het westen drie mylen 'tweick 3

t'Zeewaert aen, sult comen te sien een rondt Eylandeken, hebben- schynt "^e

de dicht by hem een cleijn ende lanckwerpigh Eylandt, ende soo
^^5^°-

het claer weer waer, sult naer het west zuydtwesten, ende westen landt ende

komen te sien het Eylandt van Goto*), twelcke seer groot ende ^grcken

hoogh is, van veel schuersels ende cloven, zijnde boven op alte- ^^^^ °^"

mael van een vlacke effen landt. Ghedaente

Soo wanneer ghy het voorschreven Eylandt ('twelcke drie f^ndtf Go-

schijnt te wesen) int ghesicht hebt, soo loopt recht op d'uyt-to.

steeckende punt van dien aen, ende soo het waer dat het ghety u op°^hlT

teghens waer, met weynigh windt, soo maeckt het water (by desen puntiandts

uytsteeckenden hoeck ofte punt landts van het voorseyde Ey- sai sonder
clc schV"

landt,) groote ravelinghe,ende ghecappelt water ende schuym, nende on-

dat het ondiepten schynen te wesen daer 't water op breeckt, niet
fg ^gchroo-

teghenstaende isser over al schoon ende diep, daerom moecht daer men.

vry stout ende sonder schroomen op aen loopen, u alleenlijcken een

weynigh vande punt af houdende; op deser voeghen de punt

landts om loopende, soo wilt het daer langhs by heen aenloeven,

alwaermen eenen grooten ende goeden Inwijck heeft, alwaer sult inwijck

in loopen tot dat ghy vindt thien, elf vadem diepten, is van een op^^™ende

harde grondt, daer ghy het naer uwen wille moecht anckeren, .'

'

vadem"-'"•' mloopen

') Omura, aan de golf van dien naam, op 32° 55' N.B. en 129° 57' O.L.

^) Het op p. 220 genoemde Faquijn of Saquijn; zie p. 220, n. 1.

') Lees: breuken.

*) Nakadori, een der Goto eilanden; het ronde eilandje is vermoedelijk Hira sima,

op 33° N.B. en 129° 15' O.L., zie adm.kaart 359.
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ende te wil- heeft een goet beschutsel voor de winden vande Monson, alhier

ren mach^ wesende sult terstont ghenoegh Bareken ende Fusten aen boort

cryghen, die u naer Fyrando sullen brenghen; Inde selfde Inwijck,

Goede Ree- te weten, binnen in oostwaert aen, heeftmen een Reede om te anc-

^mviïck"
keren, met goet beschutsel voor alle winden; van gelijcken een

schuet van een Lepel-stuck naer het noordoosten, leijdt een ander

Noch een Haveu die een goet beschutsel heeft voor alle winden, alwaer meer

Koede Ree- Schepcn mogheu ligghen dan op de Ree van het oosten voorseydt.

de. Soo 't ghebuerden dat ghy alhier in dese contreye quaemt, ten [soa]

van^^goede tydeu dat ghy vreese ofte vermoeyen hebt van eenigh onweer, soo
Reede: moccht ghy u vryeliicken in een van deze voorseyde Havens co-
maer pe- ^d j j j j

rij ckei voor men berghcu, daer ghy vry ende vranck leght, behalve vande

Roovers ende Dieven, die daar moghen comen; Dit Eylandt

't Eylandt 'twclcke drie schijnt te wesen, is ghenaemt Faquijn^), ende van

ie|t^5 my- hier af tot het Eylandt Fyrando heeftmen vijf mijlen.

'tE 'landt
^^" ^^^ Eylandt Faquijn af, (soo 't claer weer waer) sult seer

Faquijn. wel moghcu sicn het Eylandt van Fyrando, te weten, n. daer van

wee1^°quaet af ligghcude : maer om dieswille datmen daer den meesten tijt be-
werck van ^j-Q^j^g^ ende donckeren Hemel ofte Lucht heeft, so en is hier
tEylandt
Fyrando te gheen sekerheyt van : maer van de Haven daer ghy leght, sult

terstondt comen te sien een hoogh ende rondt Eylandeken, heb-

Ront ey- bende sommige steenen rontsom hem, liggende ontrent een half

mijl vande Ree, vande voorseyde Custe daer ghy aen zijt af, welc-

ke streckt n.n.o, n. ende n. ten w. aen ; Ontrent derdehalf mijl van

Lanck, u af sult ccn ander lanck, hoogh, ende vlack Eylandt sien, wesende

ende viack over middel gheclooft, waerom het schijnsel van twee Eylanden
Eylandt.

j^^gct, streckcude oost ende west, ontrent een half mijl van dit

Hooghe Eylandt af, is ghelegen een groote ende hooghe ronde Clippe ; tus-
ron e ip

g^j^^^^ ^^^^ Clippe eudc 'tronde Eylandeken (dat een half mijl van-

de Haven van 't voorseyde Eyland af leijt) heeftmen eenen groo-

inwijcken- ten Inwijck, ende maeckt een Canael, waer door men loopt naer de
de Canael
daer door Haveu vau Umbra ^) toe ; So wanneer ghy comt te sien het Ey-

Haven^^an landt, 'twelcke in tween schijnt gedeelt te wesen, soo loopt er recht

Umbra Qp g^gj^ j^a.er den hoeck ofte 'teijnde van 't o. toe. daer by ghena-

Een hoeck kende tot op een schuet van een Voet-boegh naer, als oock byde

op^ aenfoo-
g^oote Clippe die u int oosten blijft, naer binnen loopende, alsdan

pen moet, so sult ghy een seer lanck land comen te sien, 'twelcke de Custe is.

*) Vermoedelijk schrijffout voor Saquijn, zooals dit eiland aan het slot van het

capittel wordt genoemd.

*) Omura, zie p. 219, n. 1.
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die de Straet ofte 't Cannael maeckt van tusschen 'tlandt endeby een

't Eylandt van Fyrando; siilt u wachten van alle 'tlandt dat UQippe.

blijft aende oostzijde : want is daer over al vuyle grondt, als ghy 't Een landt
t^vciclc de

bovenghenoemde Eylandt om loopt, 'twelcke ghenaemt wordt canaei van

Caroxyma'^), dat latende aende westzijde, soo sult ontrent
'^^'^YyPaxtdo

scheut van een Voet-boegh van 't eijnde van dien af, twee clevne maeckt
" daermen

Eylanden hebben, waer van dat van t westen lanckwerpigh is, d'oostzyde

wesende 'tander dat u voor uyt blijft cleijn ende rondt, ende heeft moet.^'^

een Steen-clippe daer ghy u van moet wachten, ende sult terstont Twee Ey-

noch twee andere Glippen sien, 'twelcke u altemael sal blyven aen- waert van

de westzyde ; op dese contreye wesende ^) so sult het Eylandt van car^xifna
*

Fyrando comen te sien voor u uyt ligghen, daer ontrent twee cleyne daermen
-^ -^ ^^ •' een Clippe

mylen van af wesende, sulter vry sonder vreesen naer toe loopen : schouwen

want is daer langs heen over al schoon, ende de Custe van 't vaste ^" ' Twee an-

landt vande oostzyde loopter boven heen. Als ghy nu by de Ey- der cup-

landekens ende Glippen zijt, soo heeftet etlijcke cleyne Ganalen, waérmen
waer van u sult wachten, u altoos wel dicht houdende by 't Ey- "tEyiandt

•' •' Fyrando te

landt van Fyrando, 'twelcke u aen de westzyde bUjft, ende is een siencrijght,

seer groot ende lanckwerpigh Eylandt, ende verthoont hem (te op tenioo-

weten, van dese zyde daer ghyder naer toe loopt), met eenen groo- p®^ mach.

ten hoogen huevel, staende te middewegen op een uytstekende naien die-

punt van 't selfde Eylandt ; Als ghy wel dicht by 't Eylandt zyt, so IJe^ "nS"
[80&] sulter langhs by heen loopen, alwaer ghy een open sult vinden, Gedaente

streckende innewaerts aen ghelijck een Revier, sulter tot ontrent la^ndts Fy-

een mijl weeghs voorby passeren, alwaer ghy eenen cleynen In- '^ando.

Instrcckcii"
wijck ofte Bay sult hebben, ghenaemt Cochijn 3), daer ghy tot op de open,

/ 2 vadem diepten sult in loopen, ende settent daer neder, al ist
vier^^^we^c

schoon datmen daer met de zuyde winden onbeschut leiit, even- men voor-
•^ ' by loopt.

wel so gater geen hol water; alhier wesende, sult ontbieden'tzy te Den la-

water ofte te lande, naer de stede van de haven toe, om eenighe Fus- '^J}.':^ ,

^°'
' ' " chijn loopt

ten ofte Bareken te crygen die u inde Haven brengen, welcke Ha- men in op

ven wat voorder aen ghelegen is : want heeft d'incomste van dien daermen
seer periculues, om de groote stroomen die daer loopen. vertoeven

" ' moet ende
So ghy in dese Haven begeerden als seylende in te loopen, te eenighe

weten, alst water by naer hoogh is: want hebt inde mont vande becomen,
^

Haven de windt seer scherp om in te comen, ende alst water ^^^ ^^"^ .°p
^ brengen in-

begint te vallen, so helpt het u inbrenghen, so sult op sulcker de Haven.

^) Kuro sima (Toma sima).

^) BeZ. den ingang van de Hirado Kaikyo of Straat Specx.

') Jap. kutsi = baai.
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Hoemen voeghen langhs 'tEylandt heen loopen, als voren verhaelt is,

Haven" In ende als ghy den Inwijck van Cochijn gepasseert zijt, te weten,
ende opioo- ^Q^ die eerste punt landts toe die u ghemoeten sal, die van 't

selfde Eylandt uyt steeckt, (van welcke punt twee cleyne Steen-

Merck op clippen af Steken, n. aen) so sult de Steen-clippen genaken, om

met ^twee ^6 haven des te beter te moghen cryghen, sult terstondt recht

^^^d^'n
^^^^ ^ ^y^ comen te sien, aende zyde van Fyrando, een groot ende

ven te be- hoogh Eylandeken vol geboomten, als ghy dit int gesicht hebt,

loopen. so neemt uwen cours recht op de wester hoeck van 't selfde

Cours op Eylandeken aen, tot dat u 'tvoorseyde Eylandeken gantsch end

hoeck van al ontdcckt blijft van te lywaert, waermede terstondt binne-

FyranTo.^ wacrts aen sult comen te sien den hoeck ofte 'teynde vande

Waermen stcde oftc 'tbcwoont vleck, cudc als ghy de huysen daer van

des be- beghint 'tondecken, soo wüt het wat aenloeven, recht teghens

viecx^^t^
over 'tvoorsz. Eylandeken, te weten, aende z. zyde van de shn-

siencrijght,ckerhant, so heeftet Eylandt eenen cleynen ende leeghen punt

de ghe- landts, comende van eenen hoogen huevel af, tZeewaert insteken,

der^men- ^^^ welckc punt landts een drooghte ofte bancke is af stekende,

schen daer (jaej-om sult dc zyde vande huysen vanden voornoemden hoeck
ontrent. ^ ^

Hoemen oftc eijnt aldemaest genaken, om u buyten de stroomen te hou-

saf^onf
^" den, als ghy daer uyt zijt, wesende int stille water (soo u de windt

langhs se- niet en diende) soo moechtet setten, ende u van daer af met

ken buyten Fusten ende Bareken ofte met het Boot laten inroeyen; d'in-

men'^'tT'
comste vau dese Haven is west ende west zuydtwest aen, etc.

houden, Alle dcsc vcrclaringhe ende deschriptie van dese Navigatie
ende m stil

o r o

weder door besluyt hem m dese corte vermamnghe, te weten, dat als ghy

gehaeu^can comt by de Custc van lapon, so sult ghy alle d'Eylanden die u
worden, q^ (jg j-y yaude Custe ligghen, laten blyven aende oostzyde,

te weten, aende rechterhant, ende loopen daer van buyten af

Gort be-heen, ende d'Eylanden gheleghen 'tZeewaert daer van af, waer

besluyt"
^ "^au d'ecrstc beghinnen van 't eijnde van 't Eylandt vande Ree

van dese
a.f, [Saquijfi'^) ghehecten), ende 'tlange Eylandt van Caro^ctywa 2)

haeide dat voorder aen leijdt, d'welcke strecken n. ende n. ten w. aen,

ghen. te weten, van 't eijndt vande Ree, ende de twee cleyne Eylanden,

met noch twee cleyne Eylandekens ofte Clippen voorder aen

gheleghen, zijnde in als seven, die altesamen latende aende

slinckerhandt, ofte aende westzyde, met welcke cours recht op

het Eylandt van Fyrando sult uyt comen als voren, etc.

1) Ziep. 220, n. 1.

'^) Ziep. 221, n. 1.



223

[31a] Dat 33. Capittel.

Een voyage ofte reyse gedaen door een Portugees Piloot, met

een Soma, dat is: een Chijns Schip, van Macau af uyt

China, naer 't Eylandt van lapon ende 'tlandt van Bungo ^)

toe, met alle de Coursen ende gheleghentheyt vande selfde

vaert.

Den neghentienden lunius des saterdaeghs, scheyden wy van Hoe 't Ey-
landt Ylha

't Eylandt ghenaemt A Ylha das Outeas, (ghelegen aende das Outeas

westzyde vanden uytganck ofte 'tCanael van Macau,) loo- geieghems.

pende na buyten toe t'Zeewaert in, te weten, door 't gat daer de

schepen van Malacca naer binnen toe comen : maer om dat wy bo-

ven 'tEylandtA Ilha grande dos Ladroins ^) (dat is 'tgroote Eylandt Geiegent-

vande Dieven, gheleghen 4 mylen o.z.o. t'Zeewaert aen, van 't Ey- pedjcke^

landt ende de Haven van Macau af,) niet en konsten comen, so ziin ,^^^,,^y;
'' ' J landts der

wy dat te lywaert voor by gheloopen, tot op een schuet van een Dieven.

Bas daer van af, zijn twee Eylanden die haer vanden anderen

scheyden, met een seer smal Canael datter tusschen door loopt, Canaei tus-

door 't welcke men met clejme Banckoins ofte Chijnsche Bareken Eyia'ndrn.^

door loopt ; van hier af ontrent een half mijl n. aen, is gheleghen

een ander lanckwerpigh Eyland, van seer veel wildernissen ende Lanckwer-

gheboomten, ende so wanneer men daer van dese zyde, van 't fal^t.
^

w.z.w. in loopt, so heeft het te middeweghen van 't Canael, een Een steen

steen Hggen daer de Zee over heen spoelt. wegen eens

Van dese Eylanden af 6 mylen o.z.o. aen, is gheleghen het Ey-
^aer^^de

landt van Tonquian ^), 'twelcke een hoogh ende lanckwerpigh Ey- Zee over

land is, vol van geboomten ende wildernisse, ende heeft aende waer.ende

zyde van ter Zeewaert daer dicht by, 9 ofte / O cleyne Eylanden Jl°? ^^™

ende Chppen ligghen, ende om dat wy de hooghte niet en consten Tonquian

cryghen, om tusschen 'tEylandt ende de Glippen door te loopen,
^^^j cieynè

('twelck een goet ende schoon Canael is.) so passeerden wy 't te Eylanden

1 1 1. , 1 T- , , , 1 1
ende Clip-

Ijrwaert, tusschen dit ende een ander Eyland, gheleghen ontrent pen.

een cleyne mijl weeghs n. daer van af, 'twelcke een groot Eylandt ^°^^ ^^'

is, ende daer ligghen twee Eylandekens ofte Clippen by, te weten, Eylandt

'tgrootste leyt daer dicht by, ende 'tander wat verder af, wy^^^^^^^^^

Heten dese te samen aende slincker handt, loopende langhs 'tEy- yan som-

1) Ziep. 193, n. 3.

2) Great Ladrone, op 21° 57' N.B. en 1 13° 43' O.L. Zie adm. kaart no. 3026.

') Ziep. 212, r. 6 v.b.
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mighe an- land vaii Tofiquiau heen, daer 't over al schoon is, welck Eylandt

^g|j
ƒ ^^^'^"

heeft aende punt van 't o.n.o. te weten, aende zyde van 't landt

Goede Ree- een sandt Bay, 'twelcke een seer goede Ree is, voor de Monson
de ontrent , , . ,

het punt vande zuyde winden.

landt* vJn ^^^ ^y buyten dese Eylanden waren, soo namen wy onse cours

Tonquian. o.z.o. aeu, tot dat wy soo verde t'Zeewaert waren, als d'uyterste

streckin- Eylandckeu t'Zeewaert aen gheleghen, ende wesende in 't ghe-

trent het sicht vau dien, namen onse Cours o. ende o. ten n. aen, 60 mylen

Lamon^om weeghs tot inde hooghte van 't Eyland Lamon ^) ; wy deden

de Dieven onse cours aldus, om te schouwen de Zee-roovers ende Dieven,

wen. (die op desen tijdt ende in dese contreye hen aldaar onthielden,

voerende oorloghe met die Portugesen van Macau,) sagen niet

tegenstaende, altoos met dese cours 'tvastelandt, te weten, het

Wildernis bovcustc ofte die toppen vande Wildernisse ende Bosschagien,

schagien"^ wcscndc op plactseu leegh land ; Comende op dese contreye van

't Eylandt Lamon, (hoewel wy 't niet en sagen), liepen terstondt

n.o. aen, op welcke cours hadden wy ghesicht van 't hooge landt

Waer ende van Chabuquofi ^), acudc Custe van China, wesende in dese con- [8i6]

lamit ^Cha- treye vande Custe, vonden veel quade wateren ende stroomen,
baquon op

gjj(^g quamcu te sien de Varella ofte Root-steen ^), die boven

van China de Haven van Chinchon ^) staet, sonder yet anders meer te sien

Ontmoe- ^^^ hooghe ghcberghtcn; van hier af voortaen so en saghen wy
tinge van 't landt van Chynen niet meer, loopende op dese voorseyde cours

stroomen vau 't u. O. (die wy van Lamon of altoos deden,) quamen te sien

RooVsteenhet Eylandt van Lequeo pequeno ^), ofte cleijn Lequeo, te weten,
ontrent de Qp (jg vierde ctmacl naer dat wy van 't Eylandt Macau afge-
Haven van ^ j j o
Chinchon. scheyden waren: want sagent des woensdaeghs smorghens in-

ge^ gedaen-
^^^ daghcract, wy anckerdent 8 mylen daer van af, naer de Custe

te ende van China toe : want quamen daer by den hoeck van 't zuydwest

ghe des Ey- aen ; Dit Eylandt Lequeo pequeno, streckt n.o. ende z.w., ende

q^eo^^pa-^ n.0. ten n. ende z.w. ten z., is een seer hoogh Eylandt van ontrent
queno op /5 q{^q j^ mylcu lauck, den uytersten hoeck ofte eijnde van 't

graden. n.0. vau 't sclfdc Eylandt, is gheleghen op IS^jz graden ruijm ®)

:

want heb daer de hooghte vande Son selver ghepeijlt met stil

weder, wesende 5 ofte 6 mylen dwers daer van af; van dese

1) Ziep. 116, n. 1.

2) Ziep. 172, n. 2.

^) Lees: rootssteen (rotssteen).

*) Ziep. 173, n. 1.

') Zie p. 196, n. 3.

•) 25° 20' N.B.
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noordt-ooster hoeck af, so streckt de Custe van 't selfde Eylandt
naer 't z.o. toe, hebbende aen 't eijnde van dien een ander groot

ende hoogh Eylandt, makende een cleijn Canael van tusschen

beyden door, ende schijnt van dese zyde van 't n.o. een goede Canaei en-

Ree te hebben, voor de Monson vande z. ende z.w. winden ; wy Reede^fus-

hadden alhier langhs dit Eylandt Lequeo drie daghen stilten, dief^'^^^'^^^-y'

ghepasseert wesende, cregen eenen coelen windt vande Monson; queo ende

gheloove dat wy dese stilten cregen om dat wy so dicht onder 't Eyiandt

landt waren.

Vanden hoeck van Lequeo (te weten, van de 251/2 graden) af, Ontmoe-

deden onse cours n.o. ende n.o. ten o. aen, loopende op dese cours scherT d^n

tot op 29 graden ruijm, ende vande 10 mylen voorby Lequeo af
^^^^en Yot

voortaen, vonden overal veel Sas-beenen op 't water dryven, den 20 en-

ende veel andere dierghehjcke schulpkens, die seer wit waren, graden,

so dat het hen van verde verthoont of het Catoen waer: maer

duerden weynigh datse dicht ende veel by een dreven: want

vondense daer naer allencxkens minder, hier ende daer verschey-

den vanden anderen, duerende aldus tot op 26 ende meer graden.

Comende op 29 graden ruijm, deden onse cours op de halve

streeck van oost n.o. aen, loopende aldus 8 ofte 9 mylen tot het

ondergaen vande Son, doen saghen wy recht voor ons uyt hggen,

een ront ende hoogh Eyland, ende waren daer ontrent noch Waer, ende

6 mylen van af, dit is 't eerste ende 't uyterste Eylandt, gheleghen t'uyterste

int w. van de 7 Eylanden, diemen althans noemt As Sete ^^-^n^^w^van
maas, dat is : de seven ghesusters, welcke ligghen op 291/2 graden. ^^ 7 suste-

Dit voorsz. eerste Eyland heeft eenen spitsighen top, int mid- thoont.

den hebbende aende voet van dien, aende westzyde, eenen steen

ghehjck een Pilaer, int fatsoen als de Varella vande Straet van

Singapura by Malacca, ende aen 't oost n.o. heeftet een half

mijl daer van af, een ronde swarte Chppe Hgghen.

Dit voorseyde Eylandt int gesicht hebbende, liepen terstondt

n. ten o. aen, als te voren, alle den nacht over, ende metten daghe-

raet (wesende met het voorsz. Eylandt over een,) sagen alle d' Waer hem

ander Eylanden, die in als ^) 7 zijn als gheseyt is, alhier wesende den der 7

[82a] liepen noch n.o. aen, tot by 't laeste vande voorseyde Eylanden, openbaren.

van welcke contreye af, te weten, 6 mylen n, o. aen, zijn gheleghen Ghedaente

twee Eylanden, streckende o. ende w., waer van dat van 't o. seer ^^g,

lanck ende hoogh is, vol van swert schynende geboomten zijnde, *^'^^ ^^
van

') Lees: in alles, in 't geheel.

Itinerario V 15
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landen dat van 't w. vccl clcijnder ende leegher, 'teijnde ofte den hoeck

7°susteren^ van 't oosten van dit cleijnste Eylandt, heeft eenen hooghen

Langen huevel, die naer 't w. toe al dalenden af gaet, makende eenen
^^^^' leeghen ende langhen punt; dese Eylanden ligghen ontrent een

mijl weeghs verscheyden vanden anderen; van desen langhen

punt af, derdehalf mijl w. waert aen, heeftmen een ander Ey-

landt, so groot ende hoogh als dit voorsz. Eylandt, dat voor

streckin- ghementioneerde groot ende hoogh lanckwerpigh Eylandt is ghe-

fanghe uaemt Ycoo ^), ende die voorsz. 7 Eylanden sullen u altemael

hef^ Ey-
t)lyven aende zyde van 't z.o. ende mogen hebben inde streckinghe

landtYcoo, yan d'ccrstc tot die laeste 7 ofte 8 mvlen, als wy met het eiindt
ende on- "^

trent de 7 vaude 7 Eylanden over een waren, namen onsen cours n.o. aen,

g"^i !r^Tt
^^^^ '^ Canael 'twelcke loopt tusschen 'tgroote hooghe Eylandt,

heyt eens ende 'tEylandt vande leeghe ende langhe punt heen, daer wy
naeis tus- door liepen, comende aen d'ander zyde van 't n. weer uyt; Dit

Eyiand eri^
^^'^^^^ vau tusscheu desc Eylanden door, is diep ende schoon,

de 't lan-sonder eenige Glippen ofte steenen te hebben, vier mylen n.w.

Hoogh ^^^ van dit Canael ofte doorganck af, leijdt een seer hoogh ende

rondt Ey- roudt Eylandt, 'twelcke schijnt aende westzyde CHppen te heb-

vierige bcu ; Dit Eylandt heeft den meesten tij t een Vulcano ^), dat is : een

branT uyt-
Swavcl oftc vicrighcn Bergh, te weten, op 't opperste van 't

werpt. Eylandt; Van dit vuyrighe Eylandt af een mijl weeghs n. aen,

is gheleghen een ander cleijn ende leegh Eylandt; Van dit voor-

seyde vuyrighe Eylandt af, recht oost aen 8 mylen weeghs, leijdt

Gelegent- het Eylandt van Tanaxuma ^) ; dat voorsz. groot ende hoogh

Ey^andTs"^
Eylandt Ycoo, gheleghen aende oostzyde van 't Canael, als voren,

Tanaxuma, heeft acudc n. zyde een leegh landt, ende daer langhs by heen

Eyiandts gocdc Reedc, zijnde over al schoone gront, streckende vier ofte

G^°d R ^^J^ mylen o. en w. Van 't oost eijnde van dit Eylandt Ycoo af,

de. drie mylen n. aen, leijt het bovenghenoemde Eylandt van Tana-

xuma, als oock gheseyt is inde beschryvinghe vande Coursen

ende Navigatie naer het Eylandt Fyrando toe; Dit Eylandt van

streckin- Tanaxuma strect n. en z. zijnde altemael van een leegh landt

gedaente^ vau hucvclen cudc dalen, hebbende Pijn-boomen op, die seer

f^^ J^y: ondicht ende verscheyden vanden anderen staen, ende heeft 7

naxuma. ofte 8 mylen inde lenckte, ende int midden van dien, te weten.

Haven acudc wcstzydc, leijdt een Haven ghelegen binnen sommige

1) Zie p. 198, n. 1.

*) Yaku shima heeft een kegelvormigen top van 6300 voet.

3) Zie p. 196, n. 2.
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Steenrootsen ofte Glippen in, ende van dese Haven af, anderhalf hebbende

mijl w.n.w. aen, is ghelegen een seercleijn ende vlackEylandt^), Q-p^^^^®

met een hueveltgien int midden; Dit cleijn Eylandt heeft aen 't

eijnde van 't n. sommighe uytsteeckende steenen en Rudsen, cedaente

streckende so verde als een schuet van een Gotelingh bereijcken^^^^^y'

mach, alle de reste is schoon; van gehjcken tusschen dit Eylandt trant dees

ende Tanaxuma ist over al schoon ende suyver ; Van 't Eylandt de v'ande

Tanaxuma af 7 ofte 8 mylen n, aen, leijt het groote ende hooghe dler^ on-

landt van lapon, welcke Custe streckt (te weten, aende zuydt-trent.

zyde) o. ende w. / O mylen weeghs ; Van 't Canael boven verhaelt /^op'^e
^^^

dat tusschen de twee Eylanden door loopt ^) , en canmen Tanaxuma ^^^^^^ ^
niet sien, dan soo 't claer ende helder weer waer, wy liepen o.n.o. land Xana-

1 1 1 • 1 11 >i xumo, en-
aen, ende comende tot ontrent drie mylen verscheyden van t de hoe

[82b] voorseyde Canael af, soo ontdeckten wy eerst Tanaxuma, als
stred^t.

oock van gehjcken het groote landt van lapon, 'twelcke als ge- waermen

seyt is seer hoogh is, streckende oost ende west 10 mylen weeghs, enTap^n^

ende om dieswille dat Tanaxuma streckende is n. ende z. wesende ^^* ^^^'^

can, ende

leegh, ende 'tland van lapon hooch, so verthoont het hem in die waer zy
een landt

contreye daer wy waren, altemael een landt te wesen, om dat het schynen te

door den anderen strect, welcke was d'oorsake dat die Chijnsche
^^^^°-

Piloot die wy by ons hadde, meenden dat het altemael een landt

was: maer als wy 't begonsten te genaken, so begonst hem 't Ca- ^^e^desCa-

nael van tusschen beyden allencxkens te openen, wesende van^^aeis tus-

schen de
d'een tot het ander, van dwers over 7 ofte o mylen, wy hepen twee Ey-

op deser voeghen op de halve streeck van o.n.o. aen, naer 't

landt van lapon toe, wesende int wassen van 't water, waerom

het oostwaert aen Hep, te weten, naert cleyne Eyland (dat by

Tanaxuma leijt) toe, daert ons naer toe dreef, so dat wj'^ moeytens

ghenoegh hadden om daer boven te komen, passerende tot op tinge waer,

een Gotehngh schuet naer daer langhs by heen, waerom noodigh
^^f^ ^^^j._

is n.o. aen te loopen, tot datmen 'tvoorsz. cleyne Eylandeken men n.o.

.

j ^
^gjj dient

VOOrby is. teloopen.

Als wy Tanaxuma om waren, soo liepen wy n.n.o. aen naer de
•^ ' r j

Stilte on-
Custe toe, daer noch 3 mylen van af wesende, ende creghen recht trent den

teghens den inwijck van Xebuxij^) over, een stilte; dit was den j^ebuxij.

laesten Junius, ghescheyden wesende van 't Eylandt genaemt 'tEyiand

A Ylha das Outeas, ('twelcke leijt aende westzyde vande mondt

') Mage shima.

==) NI. beW. Yaku shima.

») Zie p. 199, n. 1.
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leijt westsofte 'tCanacl van Macau af,) den 19 vande selfde maent, heb-

't Canaei bcndc ondcF weghen gheweest tot dit landt van lapon toe / / da-

^^"^^^^^^"ghen.waer van drie dagen stilten hadden, dat de seylen voor de

mast hinghen, onder 't Eylandt van Lequeo, als gheseyt is, etc.

Dat 34. Capittel.

Een ander beschryvinghe vande Navigatie ende Coursen vande

Haven van Macau af, langhs 'tlandt van China heen,

naert Eylandt Fyrando, ende d'omligghende Eylanden toe,

tot die Haven van Umbra ^), gheleghen aende Custe van

lapon, met verclaringe van andere Havens daer ontrent

ghelegen, daermen handel en traffijcke drijft, met de ghe-

leghentheyt van dien.

Joemen "¥ ^ie gheen die begeert te seylen van uyt Macau, ofte de van

schroomt 1 I dien af naer lapon toe, inde Monson van Junius ende Julius,

een'^CHppe
^*— ende so ghy int uytseylen niet en mocht loopen te loefwaert

van Macau yan een CHppe, diemen van Macau af genoegh sien can, welcke 't
loopen sal. , .. , ... , ^ r 7 • ,

schijnsel van een seijl maeckt, en derft daer met eens om be-

kommert wesen : want latende 'tEylajidtLanton ^) aende ly, moecht

terstondt loopen waer ghy wesen wilt: want is over al schoon,

ende en hebt daer nieuwers af te vreesen, als ghy buyten d'Ey-

Wanneer landen uyt zijt, sult uwen cours nemen naer 't Eylandt Ylhea

cou^s '^Mc Branco ^) toe, (dat is: 'twitte Eylandt, ofte eyghenthjck de witte

'twitte ey- Stcen-clippe gheseyt,) loopende o.n.o. aen, tot naer 't Eylandt

sal, ende Lanion *) toc, cudc al ist dat ghy seer goede windt hebt, schey-

mentTn 't^isi^^is des avonts vande voorsz. Eylanden af, soo sult ghy eerst

^d^Tt^*
des morghens 'tvoorsz. Ylhea Branco comen te sien, als ghy

daer met over een zijt, so sult ghy aen 't vastelandt een groot

hoogh landt sien, wesende aende oostzyde steijl afgebickt, heb- [83a]

Ghedaente bcudc in 't midden eenen ronden huevel int fatsoen van een

ETyiandfs^'^
broot ; de diepten diemen daer langhs heen heeft, te weten, twee

ende de myleu daer van af, (luttel min ofte meer) zijn 30 ende 35 vademen

daer on- moddcr groudt; Van dit Eylandt ofte Ylhea Branco af naer
*'^^°*' Lamon toe, so heeft de Custe van 't vastelandt clejnie Eylanden

1) Zie p. 201, n. 3.

^) Zie p. 212, n. 1.

') Thans Pedro blanco.

^) Zie p. 116, n. 1.



229

daer langhs by heen ligghen; Men heeft op dese contreye (te streckingh

weten, 12 mylen of daer ontrent aen dees zyde Lamon, ende 7moe^tingen'

ofte 8 mylen van 't vastelandt af,) cleijn swart sant met som- \^'^^\ ^'il

mighe schulpkens ghemenckt, op de grondt met 27 ende 28 va- nae Lamon.

dem diepten, en sult alhier wesende, niet laten te loopen op de de^aedaen-

begonnen cours van o.n.o. aen, al en siet ghy schoon geen land: tedessants
*= ' ö J ö ontrent 7

want hebbende die voorseyde diepten ende gront, soo gaet ghy ende my-

vry ende behouden vande Riffe van 't Eylandt Lamon, ende soo mon,^"met

't sake waer dat men geen landt en saegh, so kanmen evenwel, ^enwijs
" o ' ' hoemen

door de diepten ende grondt weten waer datmen is: want vanioopen

't Eylandt Lamon af naer Macau toe, so heeftmen de voorsz. Diepten

diepten ende grondt van 25 tot 28 vadem, ende voorby Lamon ^^^^ ^^^

ende daer ontrent, is de gront van wit, cleiin, dun, met sommich Macau, en-
° ' de vande

swart sant gemenckt, ende somen by ghevalle alhier passeerden gedaente

met dysich ende doncker weder, so salmen zynen cours doen als daef^"on-
^

verhaelt is van o.n.o. aen: want dit is den besten wegh; alsmen *'^^'^*-

hem gist by 't Eylandt Lamon te wesen, ende vindende de diep- onderrech-

ten van /5, /6 vadem, so ist een teijcken dat ghy verde t'Zee-^^^^shewan-
' ' J o j neermen

waert zijt, (want in dese contreye so loopen de stroomen seeruyt den
ir6cliÈ6ii

crachtigh naer 't o.z.o. toe,) daerom sult alsdan n.o. aen loopen, cours is,

om weder den rechten cours te gheraken. ^^^^ ^^^^^_

Loopende op de diepten van 25 ofte 28 vadem sandt grondt, ken moet

is eenen goeden wegh, doende de cours van o.n.o. aen: want zijt rechten

op dese manier op den rechten wech, van te middeweghen van bewaren^

't Canael, alsmen 'tEylandt Lamon voorby is, te weten, van naer Teijckenen
•^ ./ '

' alsmen in

Chincheu toe, so heeftmen de stroomen ende wateren met hem 't midden

in zijn favoir, ende somen de wint vande Monson heeft, salmen naei is.

terstondt des anderen daeghs landt sien, van beyde zyden, te ^j^^^^'^^^j.

weten, 'tlandt datmen heeft van stuerboort, is het eijnde ende landen dat-

men nae
den hoeck van het Eylandt Lequeo pequeno, ofte cleijn Lequeo, een dagh

ende 'tbeginsel van 't Eylandt genaemt Ilha Fermosa ^), dat is:
saf, someiT

'tschoone Eylandt, ende aende zyde van het backboort, leijdt ^^
J^^^

het landt in fatsoen ghehjck een hoeck, al hoewel dat het gheen Monson

en is, dan is het Eylandt A Ilha dos Cavallos ^) ofte 'tEyland Hooghte

vande Peerden, 'twelcke seer hoogh is, legghende op de hooghte ^^^ "^^'

van 251/3 graden, ende heeft aen d'een zyde, te weten, vier ofte Cavaiios.

') Zie p. 196, n. 3.

^) Hai tan; zie p. 178, n. 6.
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piaets van vijf mylcn t'Zeewaert daer van af het Eylandt van Baboxijn ^), dit

vS' Babo- landt int ghesicht hebbende sahnen zynen cours noordtoost aen
xij^- doen, 'twelcke eenen goeden wegh is, om buyten alle d'Eylanden

landen van oni te loopen: want van dit voorseyde Eylandt vande Peerden

dV Cavai-
^^ voortaen, tot de Caho deSumhor ^) toe, heeftmen veel Eylanden

los tot de 'tZeewaert uytsteken, waerom dit den besten cours is om naer

bor. de Caho de Sumbor te loopen; alsmen naer zijn gissinghe met

den hoeck ofte Cabo de Sumbor over een is, al en sietmense niet

en is niet aen bedreven ^) : want men isser ontrent 8 ofte /O mylen

van af.

Cours om Op "^^^e contreyc wesende, salmen zynen cours n.o. aen doen, om
HEyiandt ^g komeu verkennen hetEyland van Puloma ^), oiteMeaxuma^),

ende ande- ofte het Eylandt Guoto ^) : want dit is eenen goeden cours voor de [836]

kennen!^^ windcu vaude Monson, ofte somen eenighe stormen ofte con-

Ordonnan- trarie winden creegh, soo datmen zynen rechten wegh niet hou-

hen?°rSu^den en mocht, soo salmen hem in sulcker voeghen reguleren,

leren sai in datmen dacr naer weder op zynen wegh comt, om eenigh van

winden, dese Eylanden te komen verkennen ; Dit voorseyde Eylandt van

^f\^y^^'^Q
Puloma is gheleghen n.n.o. ende z.z.w. met het Eylandt Guoto,

Eylanden ontrent 10 oftc 12 mylcu vanden anderen verscheyden, ende

ma ende scheydt hem in vier ofte vijf ghedeelten, hebbende veel gaten
Guoto.

ende stucken daer rontsom heen; men en heeft daerom niet te
VgcI StUC"

ken ende vreescu: want heeft daer dicht by noch veel meer ander stucken,

ontrent.
^^^

'twclckc ick wect om dat ickseselveraltemael wel perfecktehjeken

ghesien hebbe.

Cours nae ^^^ ^^^ voorsz, Eylandt af, naer de Haven van Umbra ') ofte

de Haven 'tEylandt vau Fyrando toe, salmen zynen ouden cours van n.o.
van Umbra. • i i j i i tt
^ ^ ^ aen loopen, waermede sult comen te sien het land beneden Um-
Gedaente ^

van een bra, 'twclckc secr hoogh is, hebbende byde Custe langhs heen

beneden vccl clcyne Eylanden ligghen, onder welcke zijn twee Glippen,
Umbra. ^^^ gg^j. scherp ende puntigh uytsteken gelijck als Diamanten;
'p^vee setter-

± *-j */ kj j

pe Glippen, vau hier af tot Umbra toe zijn 6 ofte 7 mylen ; in dese contreye

van'^^hkr^ comcude, te weten, tot ontrent een mijl naer 't landt, so salmen

*) N.W. van de N. punt van Formosa. Zie o.a. kaart 288 van Inventaris Leupe

(Rijksarchief).

=) Zie p. 182, n. 1.

') Lees: bedorven.

*) Zie 7 regels verder. Pulo Ma en Me shima zijn vermoedelijk hetzelfde eiland.

*) Me shima (of Me sima), op 32° N.B. en 128°20' O.L.

') Goto-eilanden; zie p. 193, n. 1.

') Zie p. 219, n. 1.
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zynen cours n. aen doen, loopende op dese streec de Custe langhs; tot Umbra.

byde Custe comende, salmen hem daer wel dicht by heen hou- Kenteijc-

den, om 't landt ende de mereken van dien wel te verkennen, ^^^^ ^^n

welcke zijn dese, te weten, alsmen dicht by 't land vande rechter- Umbra
zijncic.

hant is, so heeftmen een punt landts, waer van twee Eylanden -j-^gg £y.

t'Zeewaert af lieeren, welcke is by d'incomste van Umbra : want ifi^den by
'-'^ ' de incomst

van dese punt af naer binnen toe, so looptmen n.o. aen daer van um-

nae toe; op dese hoeck ofte punt staen die Pijnboomen, ende met

desen hoeck over een wesende, salmen t'Zeewaert daer van af,

(te weten, aende shnckerhandt,) een cleijn Eylandt met een ronde Gelegen t-

CUppe sien ligghen, sult binnen dese voorseyde Clippe heen loo- een rondt

pen, waermede sult recht voor u uyt comen te sien het landt ^^^^^'

van Umbra.

Alsmen comt te sien een groot Eylandeken ofte Clippe, ('twelc- Teijckenen

ke seer steijl ende afgebickt is), 't Zeewaert in gheleghen, so^/^^^^^^^

salmen aende zyde van 't land veel cruiit int water sien dryven; grooteCUp-
•' ' -^ pe ofte Ey-

dit Eylandeken salmen laten aende zyde van 't backboort ofte landt is.

shnckerhandt, loopende tusschen dat ende 'tlandt heen : want ^et-t^van 't

isser by een half mijl breet; van dit Eylandeken af tot de montseive.

ofte incomste van 't Canael zijn twee mylen, op de cours van^^j^^^^^fj^.

noordoost aen, waermede men terstont d'incomste sien sal, die fomste van
t Canael.

seer breet is.

Van dit Eylandeken ofte CHppe af, loopt een Riffe van steen. Een Rif tot

streckende tot de mont van de incomste toe, liggende eensdeels ^f
mconi-

' o° 5te van t

boven water, en op sommighe plaetsen bedeckt, doch moecht Canaei.

het ghenoech sien, daerom en heeftmen daer nieuwers van te

vreesen dan van datmen voor ooghen siet ; tusschen dese Riffe Diepte tus-

ende 'tland vande rechterhandt heen, heeftmen te middeweghen ^j^^^^^j^g

15 ofte 18 vadem diepten moddergront, alsmen d'incomste van'tiandt aen
dc rGch,tcr

't Canael comt te sien, soo salmen daer recht naer toe loopen, hant.

sonder schroomen: want is een seer goede incomste, in dese

Straet ofte Canael wesende, so datmen de Revier van binnen cours tot

comt t'ondecken, soo doetmen zynen cours al by de rechter-
^^^^ van°^ê

[84a] handt heen, al waermen terstont een ront Eylandeken sal sien. Revier.

'twelcke een cruys boven op heeft, ende al ist datmen d'incomste i^^deken

niet en siet, so salmen evenwel op dit Eylandeken aen loopen: ™et een
i^ -' ^ cruys bo-

want alsmen daer met over een is, so salmen terstont de Ree ven op.

comen te sien, daer de schepen ligghen, als oock een Portugesche

Kercke op 't landt sien staen, alhier binnen wesende soo loopt-

men zuyden aen, tot ontrent een schuet van een Gotelingh ver-
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der, al waermen het mach setten op 10 vadem diepten, van

seer goede modder gront ; men sal hem alhier vast binden vande

zyde van 't n.n.o. ende z.z.w. ende naer dat de wint waeyt, sal-

men hem met het voorste van 't schip keeren, dat met de anckers

onder de steenen vast makende : want is daer enghe, niet teghen-

staende en dorft als dan niet vreesen, al ist schoon dat het harde

waeyt.

vermanin- Vcrmanc u wcdcrom, dat so wanneer ghy comt vande Cabo de

vande*^°c^°
SumboT, vande Custe van Chynen af, naer 't landt van lapon toe,

de Sumbor al ist sakc dat ghy de voor-ghementioneerde Eylanden niet en siet,
nae lapan .

den cust SO en lact daer om uwen cours van n.o. aen, met te vervolgen, tot

sdi^^ah^ dat ghy aende Custe van lapon comt : want al ist dat ghy vervalt
waert dat- ^^y (jg Haveu vau Arvma ^), ('twelcke is twaelf mylen van Umbra.)
men gheen •' y /

'
\ j 'i

Eylanden en is dacrom niet aen gheleghen : want men heeft in dese contreye
GD. S3.cll

De Haven ^^^^ gocde Havcus; bydc voorschreven Haven van Aryma, is ghe-

van Ary- legen een Eylandt (te weten, een weynigh meer naer 't n. als naer

mylen van 't z.) ghcuaemt Cubexuma 2), twelcke aen de binnenzyde een seer

cT
"^^

t
g^^^^ Haven heeft, daermen seker ende vry mach ligghen ende

heyt van handelen, ende so ghy van hier af begheert naer binnen toe door te
Cabexuma.

,

t , i , ^

loopen, so doet uwen cours n.n.o. ende n.o. ten n. aen, waermede
Cours omsult comcu by een Haven genaemt Cochinochy ^), ghelegen int

nochy te Coningh-rijck van Aryma; van Cabexuma af scheydende, sult

een^hey?^
laughs 'tlaudt vaudc noordtzyde heen loopen, tot 7 ofte 8 mylen

van Cochi- toc, wacrmcdc met Cochinochy over een sult comen, 'twelcke een
nochv.

Een seer b^tcr Havcn is als die van Umbra, om dieswille dat de schepen
goede Ha- aldacr 'thaven wille mogen Hggen, ende oock dat meer is, so is te
ven tot Co- ° °°
chinochy. wetcu, dat al eer ghy dese Haven ghenaeckt, so comen u veel

Bareken ende Schuyten aen boort, die u vryelijcken sullen binnen

Vermanin- brenghen, en hebt gheen vreesen voor den Inwijck van Aryma:
ge datmen
geen vrees waut d oudc Filoten hadden daer vreese voor, om dat zyse soo

voor ^Lr^ wel niet en conste als ick, overmits dat ick daer selfs met een Fuste
Inwijck over al binnen in, en rontsom hebbe ghevaren, met ghenoegh
van Aryma. o ' o o

moeytens; recht teghens Cochinochy over, leijt een ander seer

Gelegent- gocdc Havcu genaemt Oxij, toebehoorende den Coningh van

groote^Ha^ Bungo, alwaermcn oock vry ende seker mach handelen ende traf-

venoxij.
fijckeren.

Tweede Advertere u wederom gheen vreese te hebben voor d'incomste

) Zie p. 216, n. 2. Verg. kaart 288 Inventaris Leupe (Rijksarchiet).

^) Zie p. 218, n. 1. Op kaart 288: Camasima.
') Ziep. 217, n. 3.
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van Aryfna: want behalven debovenghenoemde Havens, daermen vermanin-

vry end eseker in liggen mach, so sullen u menighten van Fusten fyjj^^"^

^'

ende Bareken terstondt aen boort comen, die u sullen voeren daer

ghy wesen wilt, ende u in alles naer u begeerte te rechte helpen.

Van ghelijcken sult ghewaerschout wesen, datmen hem langhs q^ ^ j
,

alle de Custe van Chynen heen, nieuwers af heeft te schroomen: Custen van

want isser over al schoon ende suyver, u alleenlijcken buyten alle schoon en

d'Eylanden heen houdende : want so ghy daer tusschen in raecten,
^"y^^"^-

[84Ö] sout daer qualijck weder naer uwen wille konnen uyt comen, ^aej.-

daerom ist best hem daer van buyten af te houden, doende zynen schouwin-
•^ •'ge datmen

cours daer langhs by heen, so en heeft men daer nieuwers af te buyten de

vreesen, ende is over al een schoone wech, soo wel naer 't Eylandt om ^loopen

Fyrando, als naer de Haven van Umbra toe, alleenlijcken dat Fy- ^^^

rando 7 ofte 8 mylen vande hoeck ofte punt van de boomen noor- ne vaert

derwaerts aen leyt, in die contreye wesende, sult Fyrando ter- umbra^en-

stondt comen te sien : int aencomen van dien heeft men een Va- ^^ Fyran-
do.

rella, dat is: een merckteijcken van een Rootse ofte spitsighen Geiegent-

berch, eijndtlijcken sult u reguleren als voren gheseyt is: want is
p^^aj^^Q*^

terstont kennehjck, zijnde een seer hoogh landt, welcke streckt Teeckenen

o.n.o. ende w.z.w. hebbende te middeweghen van dien veel cleyne
do'^d^sghe-

Eylanden ligghen, met Canalen van daer tusschen heen door, om Hjcks de

van d'een naer d'ander zyde te moghen loopen: maer somen van van'tseive.

'tEyland Cabexuma af naer IJmhra toe wilt loopen, moet men hem
altoos wel dicht by 't landt heen houwen : want int Eylandt van-

den Diamant ofte 'tspitsighe Eylandt ghenaemt, heeftmen een ^^^ ^^^

andere seer goede Haven, daermen terstont (alsmen daer int ghe- Haven en
. , . , . P

'tspitsigh

sicht is) met memghten van Bareken ende Fusten ontfangen Eylandt.

wort, om 'tschip binnen in te brenghen.

Die havens diemen in dese contreye heeft, zijn dese naervolgen- Beschry-

de, te weten, so aen 't land van lapan, als aende Eylanden daer verschey-"

naest by gheleghen, waer van in dese beschryvinghe mentie ghe- '^^^ Have-

maeckt is. Inden eersten, so heeftmen een seer goede Haven int scheyden

Eylandt van Cabexuma; Item Cochinochy geleghen int Coningh-

rijck ende de Straet van Aryma, is noch beter Haven; De Haven
van Oxy, welcke leydt recht tegens over Cochinochy, is oock een

goede ende beter Haven; Aen 't Eylandeken genaemt O Ilhea do Een goe

Diamon, (dat is: 'tEylandeken vanden Diamant, door zijn spitsi- Eylandt"

o

ghe ende scherpe Rootsen) heeftmen oock een seer goede Haven, n^ea do

welcke is van 't landt van Umbra ; Item de Haven van Umbra is

oock een goede Reede, etc.
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Dat 35. Capittel.

Een corte waerschouwinghe ende onderrechtsel vande vaert van

Macau uyt China af, naer lapan, ende 'tEylandt Cambe-

xuma ^) , tot de Haven van Langhesaque ofte Nangesache

toe, welcke is de gheen die huydens daeghs aldermeest vande

Portugesen ghefrequenteert wordt, met alle de Coursen ende

streckinghen op 't cort verhaelt, door een expert Piloot ende

bedreven Stuerman, met verclaringhe vande winden, Tuffon

ghenaemt.

Cours van t"^ oohaest alsghy 't Eylandt Ilhado Leme^) voorby zijt,('twelcke

't Eylandt ^^^js comende van uvt Macau af.) soo doet uwen cours o.n.o. aen,
do Leme
na 't ey- V—-/wacrmede sult het Eylandt vanLamon ^) comen om te loopen,

mon. ende soo 't by nacht waer, sult het loot uyt werpen, ende vindende

22, 23 vadem diepten, met schulpkens ende swart sandt op de

Teijckenen grout, SOO zijt ghy Tccht tcghcus de Riffe over, ende als ghy die

gen^over ^t voorby zijt, sult wit ende cleijn sandt vinden, doende alsdan uwen
^^ ^®- cours n.o. ende n.o. ten o. aen, u altoos wachtende vande Custe

Waer- yau CMncheu ^) af, zoo veel als ghy ymmers moecht : want den
schou'wnn- ' '=> j j

, r^ , ^

ge voor de bcstcn wcgh is tc loopcn te middeweghen van t Canael heen, te

chinchon. wetcu, so verrc van 't Eylandt vande Visschers, als vande Custe j-gg^-j

Diepte by van Chincheo af, ende so ghy 't Eylandt vande Visschers {A Ilha

pescadores. dos Pescadores ^) ghenaemt) naerder waert, sult minder diepten vin-

Oorsaeck (jgn, dacrom sult op u hoede wesen, so wanneer ghy 't Eylandt
waerom ^

", .

datmen Lamao' ^) voorby zijt, 'tlootuyt te worpen, om oorsake vande Vis-

wexpen"^
" schcrs Eylaudcu, As Ilhas dos Pescadores. Soo het ghebuerde dat

moet als- ^ jj^ ^jggg contrevc de stormen vande winden Tuffon ghenaemt o-
men voor

_

-^ ;/ o
by Lamao' vervielen, ende so zy quamen van uyt den n.o. af, so neemt uwen
is.

Wat cours cours Op dcu bocch van ter Zeewaert aen, en dat so veel als ghy
datmen ne- immers moecht, om de Custe te schouwen : want de wint sal son-
mensal,m-
dien dat- der twyfcl uac het z.o. loopen, het welcke dwers op de Custe is, so

^ornrvvTn-^ datsc u blijft voor een leegher wal, ende op dat het u niet op de

vaSen°^^^
Custe CU jaccht, so is het goet alle de seylen te strijcken ende in te

wort. nemen, ende also stil te dryven, tot dat de wint nae 't zuyen loopt,

1) Ziep. 218, n. 1.

') Lema-eilanden.

«) Ziep. 116, n. 1.

*) Ziep. 173, n. 1.

*) BeW. Formosa, op den Noorderkeerkring.

*) Lees: Lamon.
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om alsdan uwen wech weder te vervolgen
;
gheve u desen raet ofte Hoemen

advijs, om dieswille dat ick my twee jaren achter een ghevonden i^^.^ '^sfi"'

hebbe in dese contreye altoos met de tormenten Tufjon, so dat wy ^^. storm-

d'eene reyse by naest teenemael verloren waren, om op de Custe te

gheraken. Om nu te verstaen wat dit woort Tuffon te segghen is, Uytieggin-

soo is te weten, dat het een Chijns woort is, 'twelck de Portugesen woort Tuf-

sonder veranderen oock also aenghewent hebben ^ , ende is een tor-
^°°^'

° ' Hoe dees
ment ofte onweder, diemen ghemeenlijcken crijcht op dese vaer- stormwin-

den van Chyna nae lapan toe, oft is ten minsten seer selden, dat- ^g^
^^^^"

mense mist ; Comt ende beghint vanden eenen hoeck ofte d'ander. De Tuffons

loopende alsoo met een gheduerighe storm by naest alle de streken schen chi-

van 't Compas om, altoos even ghestadigh wayende, so dat het de ^l^^^
^^'

Zee-luyden ghenoegh te doen gheeft, en dat in sulcker voegen dat-

ter op alle de vaerden van gants Orienten ofte d' Indische quar-

tieren geen torment ofte onweder soo seer ontsien ende bevreest

wort als dese Tuffons, vantusschen Chynen en lapan, waer om wel

noodich is daer op verdacht en voorsien te wesen, op datmen daer

niet onversiens van overstulpt en wort, alst somtijts wel ghebuert

is, van die daer met in groot perijckel ende lyden ghecomen zijn,

als dese selfde Piloot ghetuijcht hem gheschiet te wesen, ghelijck

als oock een yeder van die de voorsz, vaert ghevaren hebben ghe-

noech weten te vertellen, ende sulcks altoos ofte den meesten tijt

bevonden hebben.

Als ghy met het Eylandt A Ilha fermosa (ofte 'tschoone Ey- Couxs van

landt) over een zijt, so loopt n.o. aen, met welcke cours sult recht mosa nae

op de Straet va.n Aryma ^) aen comen, 'twelcke eenen goeden gangh ^^^ Aryma.

is. Nu soo haest als ghy comt gront te nemen, te weten, aende zyde

van te loefwaert, ende dat ghy crijght 75 vadem diepten, soo sult wat diep-

ghy recht op 't midden van 't Eylandt Meaxuma ^) aencomen, en- ^^^ ^^lla

de hebbende minder diepten so ist eenen quaden wech, waerom u aismen
recht op

noodich sal wesen uwen cours te verbeteren, om weder te recht te Meaxuma

comen : maer wesende van te loefwaert, is goet, te weten, soo wan-
Qj^g^j^g^^g

neer ghy het Eylandt Sancta Clara ^) comt te sien, het welcke een ende piaets
van 't Ev-

cleijn Eylandt is, hebbende aende zyde van 't noordt oosten twee landt van

ofte drie CHppen Hgghen, ende wat voorder aen het Eyland Coja- ^" ^^^^"

1) Deze opmerking is ontgaan aan Yule en Bumell; zie hun Hobson-Jobson,

i.v. Typhoon.

') Ziep. 216, n. 2.

2) Zie p. 280, n. 5.

*) Kuro shima, op 30°50' N.B. en !30° O.L. Zie kaart 288 Inv. Leupe.
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Sommighe quijn ^), het welcke seer groot is, zijnde in drien ghedeelt. lek heb-

ilnghTde-ber aen de zyde van het landt by heen ghepasseert, het welcke

sen cant. eenen seer goeden wech is, en hebt u nieuwers van te wachten, dan [856]

van sommighe steenen, die langhs het Eylandt heen hggen, welck

waer- men bescheydelijcken ghenoech sien kan: want de Zee daer op

gh^^vS^jbreeckt, sult daer uwen wegh langhs heenen doen, latende dese

Eyianden Steenen aende zyde van 't back-boort, ontrent een schuet van een

Riffen. Bas daer af loopende; Als ghy dese ghepasseert zijt, so loeft soo

veel als ghy immer muecht tZeewaert aen, om te schouwen drie

Eylandekens ofte Chppen, die aen d'ander zyde recht teghens het

dick ende grof landt over ligghen : want is tusschen beyden alte-

piaets van- macl vol Riffen, daerom is het beste te loopen 'tZeewaert van 't

van'^ïma- Eylandt Cojaquijn af, te middeweghen van het voorseyde grof en-

cusa. de dick landt (dat voorby d'Eylandekens ofte Chppen vande Rif-

fen leyt) is gheleghen de Haven van Amacusa, die seer goet is,

alwaer begint den Inwijck van Aryma. Van hier af sult ghy ter-

Ses Eyian- stont, (te weten, int n.n.w.) comen te sien het Eylandt van Cabe-
dekensdie-

2)_men siet ^""""•^ /

aismenmet Als ghy met Cobexuma over een zijt, soo sult ghy voorder aen

over een is. comcn te sicu ses Eylaudekcus ofte Chppen ^), daer ghy aende zy-

de van ter Zeewaert sult by comen, soo sult ghy terstont comen te

Gheiegent- sicu uac het oosteu, ende oost ten noorden aen het Eylandt, ghe-

^^y*^^^^^ naemt Ilha dos Cavallos *), ofte vande Peerden, hetwelcke heeft

aende zyde vande Zee eenen groven huevel, ende aende ander zyde

nae het Eylandt Fyrando toe, twee Chppen langhs de Custe heen

liggen, die in 't schijn hem verthoonen als twee seylende Schepen:

As iihas Oock mede soo heeft men wat voorder aen nae Fyrando toe, twee
d3.s Rgs~
tingas. vlacke Eyianden langhs de Custe heen ligghen, welcke ghenaemt

worden As Ilhas das Restingas, dat is, d'Eylanden vande Riffen

gheseyt.

Waer- Soo 't u noodich waer (als ghy van uyter Zee aen comt) te ancke-

ghe^^oTr ren, al eer ghy inde Haven loopt, (wesende by d'Eylandekens ofte

noodich Chppen) soo set het met nieuwe Cabels, die wel versekerende, op dat
waer te ^^ ' ...
anckeren. ghy daer ghecu anckers en verliest : want isser seer diep ende scherp,

piaetse Met de voorseyde ses ofte seven Eylandekens ofte Chppen over
van A Ilha -^

4 i j ^ n
dos Cavai- een zijnde, soo loopt recht op t Eylandt, A Ilha dos Cavallos aen,

*) Zie p. 215, n. 5, en kaart 288 Inv. Leupe.

^) Ziep. 218, n. 1.

^) Mitsuse. Op de oude Holl. kaarten: „de Hen met Kiekens".

*) Iwó sima (noorder Cavallos) en Kojaki (zuider Cavallos).
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als ghy daer by comt (te weten, vande punt binnewaerts,) soo sult los, midts-

ghy langhs het selfde Eylandt heen een drooghte boven water sien droSght?^

ligghen, alle d'ander Eylandekens ende Glippen die ghy siet, sul- ^'^ ^®^^®

len u blyven aende zyde van 't bagboort, 'twelck is aende zyde

van 't Eylandt Facunda^), sult aldus loopen tot inde Haven van

Langasaque, ende en hebt daer nieuwers van te schroomen, dan qq^^^
van dat ghy voor ooghen siet : want men heeft alhier de Zee ende schoone

grondt ghehjck aende Custe van Spaengien. Haven van
Langasa-
que.

Dat 36. Capittel.

Een voyage ofte Schipvaert, ghedaen van Macau uyt Chyna af,

nae de Haven van Langasaque ofte Nangasache in 't Ey-

landt lapan met het Schip Sancta Crus, waer van Capiteijn

was eenen Portugescher, met namen Francisco Pays, ende

Constapel van dien, eenen Dirrick Gerritszoon, Burgher

[86a] deser Stadt Enckhuysen ^), in het laer 1585 met alle de

coursen ende gheschiedenisse alles gheappoincteert ende

aengheteeckent door den Piloot, ofte Stuerman van 't selfde

Schip ende vaert ^).

Den 5 Julius, anno / 585 wesende des vrydaeghs smorgens *) , jijt wan-

gingen wy 'tseijl (te weten, vande punt die tegens 'tClooster
^s^cWp'^

s*

van S. Francisco ^) over leyt af) met resolutie om te loopen te Cnis uyt
' J

'
^ Macau ghe-

loefwaert van een rondt Eylandeken ofte CHppe, gheleghen o.z.o. loopen is.

daer vaer van af : maer om dat de wint scharp was, en constent niet
diepten in

volbrenghen, in voeghen dat wy 't dragende hielden**), om door het '* Canaei

Canael ofte 'tga-t van Lanton ') te loopen, ghehjck als wy deden. De ton.

diepten die wv alhier vonden, waren van 5 tot 6 vademen toe, en P^aetse

,
van het

dit was dicht by 't ronde Eylandeken dat tZeewaert van 't Ey- Canaei van

landt Lanton afleyt, ende van daer voortaen, soo beghint het

dieper te worden tot / 8 ende 20 vadem toe ; wij hadden dese diep-

i) Zie p. 2C9, n. 7.

*) Zie over hem: Dirck Gerritsz Pomp, etc. door J. W. IJzerman (Linsch. Ver.

Dl. IX).

') Voor de terugreis, zie Gap. 41.

*) Opgave naar Gregoriaanschen (nieuwen) stijl.

') Te Macau.

*) D.w.z. dat men besloot vóór den wind te gaan liggen. Zie voor andere betee-

kenissen van deze uitdrukking o.a. Linsch. Ver. dl. VIII, p. 120, n. 1 en Werken

Hist. Gen. 3de serie, no. 53, p. 100.

') Ziep. 212, n. 1.
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Diepten ten, totdat wy buyten 'tEyland A Ilha do Leme ^), (dat is 'tEyland

ASmfdo^^^ 't Roer) waren.

Leme. Dit Canacl van Lanton heeft in 't aencomen van dien een bocht,

aismerT'^by ^^^^^^ de wint secF scherp was, so dat wy ons qualick consten
't Canaei wachten van een Eylandt, gheleehen aende shncker hant van 't
van Lan- •' o o

ton comt. Canael, ten waer dat de wateren ende stroomen so groote cracht

niet gehadt hadden, die 't schip dwers over te loefwaert daer van

af dreven, sonder dat souden wy grooten arbeyt ende moeyten

ghepasseert hebben om 't Canael door te comen, eynthcken dat

wy teghens den nacht mochten wesen ontrent 4 mylen van 't

Eylandt Ilha do Leme af voort aen. De cours die wy desen nacht

deden, was oost, ende o. ten z. aen, om dieswille dat wy een scher-

pe wint hadden, hebbende de diepten van 20 tot 26 vadem mod-
der gront ; Met den dagheraet quamen wy by naest recht voor uy

t

HetEyian-te sien het Eylandeken Ilha branco ^), ofte de witte Chppe, ende

heaXanco^^^^ die voorseyde diepten, maechten onse gissinghe, daer een
ofte witte grootc half mijl van af te passeren.

Hier de Den 6 JuHus dcs satcrdacghs, en consten de hooghte vande son
Sonne

j^jg^ nemen, om datse ons recht over 't hooft was : hadden eenen z.
reent bo- ' '

ven 'thooft. o. ende z.z.0. wint, met seer goet weder des daeghs : maer des

snachts wast wat koelder ; Deden onsen cours o.n.o,,o., ende o. ten

n. aen, nae dat de wint wayde ; wy vonden des middaeghs van 25

tot 27 vadem diepten, met swart cleijn sandt opde gront. Dit w£ls

altoos in 't ghesicht van 't landt, ende met den dagheraet saghen

Cryghen wy 't land van Lamon ^), het welcke een lanck ende vlack landt is,

van La- ^'^ ghelij ckeuissc van een tafel ofte vlack velt , hebbende aende zyde
mon int ^^-^ '^ ^Qg^ noord oostcu een dunne punt landts tZeewaert uyt
ghesicht, IS tr j

lanck ende steken, cudc acndc zyde van 't west zuydt westen, loopt oock een

ander dunne punt tZeewaert in, ende daer dichtby, te weten, aen

't dickste van dien, sietmen 'tfatsoen van een witte plaet, welcke

is het Eylandt van Lamon, ende tZeewaert daer van af, heeft men

oft ö^mSen ^^^^ Glippen, gheleghen aen het eynde van de Riffe vzn Lamon;dl-

vant landt hier worpcu wy 'tloot uyt ende vonden 27 vadem diepten, hebben-
Lamon 27 ^ ..... . , ^ ^ ^ , ^

vadem diep de Wit cleijn ende sommigh swart sant, met kleyne schulpkens

oock swart oi^^er ccn ghemenght, wesende van 'tlandt af ontrent 7 ofte 8
sant. mylen.

Den sevenden des Sondaeghs, hadden wy stilte, ende altemet

») Zie p. 234, n. 2.

») Zie p. 228, n. 3.

») Ziep. 116, n. 1.
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een weynigh : maer niets te veel wints van uyten zuydt oosten, ende

zuyd zuyd oost, doende onsen cours oost noord oost, noord oost,

360] ende noord oost ten oosten aen, op de diepten van 24 tot 26 va-

dem. Soo haest als wy het Eylandt van Lamon ghepasseert waren,

kreghen terstont wit, cleijn ende dun sant op de gront, met som-

mighe schulpkens ghemenght ; Wy waren des smorghens ontrent

7 mylen van 't landt af, te weten, van het landt van Chincheo

ende saghen van gheUjcken het Eylandeken, 'twelcke een ghe-2y sien

lijckenisse heeft van 't Eylandt, ghenaemt Ilha dos Lymoins, dat |^i^^ ^^t

is, 't Eylandt vande Lymoenen, gheleghen by Malacca, ende wat Chincheo,

voorder aen, saghen een dun landt, met een spitsighen top boven geiycktT-

op, welck men seyt te wesen A Varella do Chincheu, (dat is, die ^^ ^°^ ^^"
ï^' -'

_

> \ > mons.

kenteijcken ofte Rootse van Chincheu;) Dit was den achtsten

vande maent des Maensdaeghs ; Des snachts daer aen kreghen wy
stilte, waer mede de wint nae het noorden liep, comende wat coel-

der aen, altemets met vlaghen reghens : maer met de zuyd ooste

wint, en hadden noyt regen; kreghen des snachts twee donder-

slaghen vande selfde zyde van 't zuyd oosten, met weerlichten van

uyten z.o. ende noorden.

Den 9 des dijnsdaeghs, hadden wy de hooghte vande Son op

231/2 graden, hebbende de wint des snachts ghehadt oost ende o.z. hier de

o. met een goede koelte; laghen alle de nacht en dreven sonder Qp^lj'^gQ

seylen, worpende altemets het loot uyt, op de diepte van 20 tot ^aif ^a-

24 vadem toe, ende creghen eens /8 vadem, waer van de gront 24 'vadem

wit cleijn sant was, met sommighe schulpkens onder een ghe-

menght. Des smorghens met den dagheraet, kreghen wy eenen

noorden wint, waer mede wy ons wenden op den boech van 't oos-

ten, (hebbende alleen tfocseijl ende de besaen op) tot teghens den

avont ; Op de voorseyde diepten namen daer nae de seylen in, om
•11 T-^ii 11 1 Hebben al-

stil te dryven; Des anderen daegs sagen wy landt, te weten, dat hier stilte.

vanden voorleden dagh, ende lach ons in 't noorden, ende ter hal-

ver streeck van noorden ten westen,

Den / / des donderdaeghs, en namen de hooghte vande Son niet,

om oorsaecke, dat wy laghen en dreven sonder seylen, met eenen

oosten ende o.z.o. wint, ende hadden de Zee-baren van uyten z.o.

laghen met het schip ghewent nae 't n.o. Dit was des snachts:

maer des daeghs hadden wy eenen n.o. ende n.n.o. wint, in voe-

ghen dat wy als nu op den eenen, als dan op den anderen boech

liepen, nae dat de wint ende tweer ons plaets gaf, op de diepten

van 20 tot 24 vadem toe, van wit cleijn sant, hebbende sommighe
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Hebben al- worpen op / 8 Vademen ; Wij hadden die voorleden nacht veel

\veeriich-^ weerlichten van uyten westen ende zuyen, wesende den 13 vande
ten uyt nieuwe maan, hadden des daeerhs te voren de hooghte vande Son ^)
den westen ' o o /

ende zuy- op 23^/2 graden ruijm, het landt dat wy sagen costmen qualick on-

derscheyden, evenwel docht ons te wesen, het landt dat wy die

vorighe daghen gesien hadden.

Den 12 des vrydaeghs, en hebben de hooghte vande Son niet

ghenomen, om dieswille dat wy noch laghen en dreven sonder sey-

len, met eenen oost zuydt ooste wint, te weten, des snachts, wesen-

de des daeghs noord oost, op de diepte van 20 tot 24 vadem, met

sommighe worpen op 18 vadem, waer van de gront cleijn, dun, wit

sant was, zijnde de gront van de vier en twintich vadem wat gro-

ver sandt, met sommighe schulpkens gemenght. Als het begonst

te dagen, so waren wy nae ons gissinge 5 ofte 6 mylen van 't

Vele weer- landt af, wy hadden die voorleden nacht veel weerlichten van alle

de vele vla- cantcn, hebbende des morghens sommighe vlaghen regens, sonder [87a]

Ihens
^^' wint, met een overtoghen Hemel ofte lucht, soo dat het scheen

veranderinghe van weer te wesen ; Teghens den avont creghen wy
eenen z.o. wint, loopende terstond na het z.z.o. waer mede wy on-

Hier ver- se scylcn Heten vallen, nemende onsen cours n.o. ende n.o. ten o.
meerdert .. . , ^

de diepte aeu, ende oock oost n.o. maer den meesten tijt n.o. m voeghen dat

vadem*. ^^^ ^^ diepten begonst te vermeerderen, tot op 32 vadem, met wit

cleijn sandt, wesende inden tijt vande volle Maen; wy hadden de

Zee-baren altoos van uyten z.o. eynthjcke dat wy alhier met dese

voorseyde winden vijf daghen om brochten.

De Son vin- Den 13 dcs satcrdaeghs, namen wy de hooghte van de Son op

gradeT, 20 24 graden ruijm, loopende desen nacht o.n.o. aen, tot des morgens

vareT heb- ^°^' behoudende tSchip de cours van o. ende o. ten n. wy bevon-
bende 6 den 20 mylen ghevaren te hebben, zijnde vande Custe van Chyna
mylen van

e r, i ^ > ^ i i.i--i
't landt af ö mylen, saghenterstont des smorghen tlandt van d ander zijde.

zynde.
^^^ ^^ gront van dese zyde, was wit, dun, met sommigh swart sant

gemengt, ende ontrent in 't ondergaen van de Son, wierpen 'tloot

uyt, vonden 35 vadem diepten, met seer fijn swart sandt op die

gront.

Den / 4 des Sondaeghs, namen de hoochte vande Son op 25 gra-

den schaers, hebbende eenen z.w. wint, met seer goet weder, doen-

de onsen cours n.o. ende n.o. ten n. aen, den geheelen nacht over

op de diepten van 37 vadem, met seer dun sandt, ende sommige

swarte modder op de gront, ende inde laeste waecke vanden da-

') D.w.z. de uit de zonshoogte en -decliuatie afgeleide noorderbreedte.
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gheraet, quamen wy op modder gront, op de voorsz. diepten van

31 vadem, zijnde met swart sant ghemenckt, ende beghinnende

te daghen, saghen 'tlandt vande Custe van Chyna, daer ontrent 4 verkennen

oft 5 tot 6 mylen toe van af wesende, quamen te verkennen die
^^ ^^^^^^^

Lagarto ^), met die twee Gesusters (dat is, die Cocodril, etc. gheseyt) twee gesus-

,

<j j I
jgj-g^ ^2X is

Eylandekens also genaemt, worpen tloot uyt, ende vonden dedeCocodrü

diepten van 41 vadem modder grondt, die noch sandtachtich was, ^en^ aiTo

saghen van ghehjcken op den selfden dagh, het Eylandt Ilha Fer- geheeten.

mosa gheleghen by Lequeo fequeno, ofte cleijn Lequeo, de wint fermosa,

scheen hem te willen voeghen om beter te wayen. '^^'

]^I^q^^

Den / 3 des smaendaechs, namen wy de hooghte vande Son op

251/3 graet, ende kregen de wint des snachts van uyten n. met seer

goet weder, loopende also om nae 't n.w. liepen o. n.o., n.o. ende

n.o. ten o. aen, ende als het begonst te daghen, sagen 'tlandt, te g^^^ .^gy.

weten, 'teynde van 't Eylandt Ilha Fermosa, ofte tschoone Eyland, i^^'^
^^^

'twelcke een lanckwerpent ende leech landt is, wesende in 't mid- fermosa,

den gebroken ofte geschuert, 'twelcke een open schijnt te wesen: tschoon

maer en is anders niet, dan als verhaelt is ; Wij saghen terstont in Eylandt.

't oosten een ander hoogher landt, 'twelcke zijn d'Eylanden, As II- sien de Ey-

has dos Reijs Magos ^), dat is, d'Eylanden van de drie Coninghen, If^^r'^n^Q'^

wy passeerden daer voor by heen, ontrent 7 ofte 8 mylen van af. ;
gten.

Hadden desen nacht de diepten van 34 vadem ende begeerende

te weten, wat diepten datmen heeft int ghesicht van 't boven-

ghementioneerde landt, so vonden wy daer 40 en meer vademen,

liggende 'tvoorsz. land (van Ilha fermosa) o.z.o, van ons af, ende

was modder gront. V/ij hadden op desen dagh eenen coelen wint

[876] van de Monson : maer en hieldense niet langer dan tot den nacht

toe, doen wordent weder stil, gheduerende also tot des smorgens,

doen cregen wy hem van uyten n.w. loopende also vande westzij-

de om, totdat hy z.w. worde, ende wayden tot des snachts, wor-

dende doen weder gantsch stil; dit was des dijnsdaegs, den /6

wesende in 't ghesicht vande bovengenoemde eylanden; Op desen Hebben

dagh hadden wy de hoochte van de Son op 26 graden min i/e ende
^o^Jgh^^e

'teynde van 't groot Eylandt bleef ons in 't o. ende o. ten z. ende ^p ^6 gra-

't ander cleyne in 't o.z.o. Dit cleijn Eyland is hoogher aende zyde een sesten-

van 't z.z.w. als vande z.w. zyde. De punt ofte hoeck van 't z.w.

heeft een bruecke ofte schuersel, 'twelcke, hoe men daer dichter

by comt (voorder aen loopende) hoe dat het grooter wert.

*) op kaart 288 Inventaris Leupe: P. Crocodil.

*) Thans Pinnacle, Crag en Agincourt, buiten de N.O. -kust van Formosa.
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comen aen Dit Eylandt is seer hoogh in 't midden, ende loopt al dalende af

fandt^^dat ^^^ d'eynden toe, de punt ofte het eynde van 't n.o. is leeger, als

af loopt, (iie van 't z.o. in voeghen dat het een uytstekende tonge maeckt,
GIlCl6 3.iS

een tonge die seei leegh is. Van daer af nae 't o. n.o. toe, heeftmen andere

wort, *^^nae Eylanden ligghen ghelijck als Glippen, de diepten alhier zijn 25
't oosten vadem, modder gront.
toe ligghen ' o
noch Ey- Dcs wocnsdaeghs den /7 kregen wy weder eenen n.n.o. wint,

aisciippen. loopende terstont nae 't n.o. ende begonst so sterck te wayen,

dat wy gedwongen waren alle onse seylen te strijcken, ende het

Schip den gheheelen dagh te laten dryven z.o. aen, ende des

nachts hebbe bevolen op den boech van 't n.w. te stueren den

geheelen nacht over; teghens den dagheraet begonst de wint

Cryghen so dapper op tc stckcn, met so geweldighe Zee-baren, dat wy

grooten ghcdwonghen waren te loopen met het halve fock-seijl op, met

daT^ar*^'
^^^^ ^^ touwen wel vast aen gheregen, gebonden ende versien,

moest ghe- in vocghcu dat dese tempeest ofte Tuffon so sterck ende dapper

worden, of- was, dat wy 't al moesten binden wat in 't schip was, ofte was

in sTucken ^^'^^^^^^ gerampoucert ende aen stucken ghesmeten. Dese tem-
ghesmeten. peest bcgoust eerst op te comen van uyt den n.n.o. ende liep

wfnt^ e>"n- alsoo om volcyndcude in 't n.n.w. gevende op 't laetste ende
det met 'tafscheydcn den grootsten ende gheweldichste stoot, comende
aen comen ./o o >

van woic- met water hoesen, dat zijn wolken die 't water schynen te drinc-

water op ken en op te slorpen. Dit was des donderdaeghs, wesende den
slorpen.

22 dagh vaudc nieuwe Maen. Des nachts daer aen volghende,

liep de wint nae 't westen: maer om dat de Zee noch seer hol ende

verbolgen ginck, en lieten onse seylen noch niet vallen, dan des

morghens creghen de wint van uyten z.w. heten onse seylen

vallen, makende ghereetschap om onse reyse te vervolgen, met
Den wint een generale blyschap door het geheele schip, want meenden
ËToet wac-
yende ver- voorscker dat wy de wint vande Monson ghewisselicken hadden

:

aJ'^^at^^j™
maer teghens den nacht wordent weder stil, krygende de wint

schip waer. weder uyt den noorden, doende also onse cours oostwaert aen:

maer worden een wijl daer nae weder gants stil, hadden niet

teghenstaende de Zee-baren altoos van uyt den zuyen, in voeghen

dat wy ontrent ten twee uren de wint uyt den z.o. kregen, waer

mede onse seylen op hijsten, loopende n.o. ende n.o. ten n. aen,

alst begonst te dagen, quamen te sien 'tEylandt datmen seyt
Comen hier te weseu A Ilhu dos Reys magos, (dat is vande drie Coningen)

iiha dos 'twelc ic mcrctc (liggende z. / O ofte / 2 mylen van ons af) ende vont

gosf is°^^ daer de hoochte van 262/3 graden, wesende den 2 / vande maent.
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Wy sagen altoos de vorige dagen 'tEylant Ilha fermosa, 't-'tiandt
ide <

lingen.welcke een seer hoogh land is, so datment boven de woleken coni^
"^

ia] siet uytsteken, ende hadden daer de diepten van 45 ende 50 va-

dem modder gront. Des vrydaeghs met den dageraet worpent xeecken

loot uyt, ende vonden 21 vadem met swart sandt op de gront. ^g^*P°^g^

'tEerste teijcken ende voor-bode die wy hadden vande voorsz. cieynen
peertsen

tempeest ende onweder, was een clejmen Reghen-boogh, dicht by Reghenbo-

den Horizont vande Zee heen, van een schoon paarsch coluer, noch "twee

met noch twee andere grooter Reghen-boghen, waer van de groote Re-
o o o » genbognen

punten ofte eynden by naest hen verthoonden, als Olhos de Boys, vol Catten-

(dat is, Katten-ooghen ^) gheseyt,) twelck zijn cleyne wolcxkens, zijn ciéyne

die hen in 't schijnsel (in 't eerste gesicht) op doen van een vuijst ^^ynen^'^^

groot, te weten, aende Cabo de hona Eséeranca, die vande Zeegen vuijst
" ^ *

.. groot te

luyden vande oost Indische vaert seer ontsien werden : want zijn zijn.

teijckenen van subyteüjcke overvallende tempeesten ende only-

dehjcke tormenten, als wy inde voyage van Indien nae Portugael Waer-

eensdeels aengheroert hebben, waerom goet is daer van ghead-ghe u te

verteert te wesen, om hen daer voor te wachten en op te voor- vo^ ^^dese

sien, tot wekken eynde het selfde alhier in 't besonder hebbe tempees-
' ten.

willen vermanen. Keerende weder op onse materie, soo advertere

ick u dat als ghy comt in dese contreye, so langhe als de wint

van uyten noorden (comende) nae 't z. westen loopt en maeckter

geen rekeninghe op, want sal terstont weder nae 't noorden, noord

oosten ende oosten loopen: maer als het gants stil wort, soo sal

u de wint van uyten z.o. comen, loopende van daer af nae 't

zuyen ende zuydt westen toe, 'twelcke de Monson ende winden

van dien tijt zijn: maer so hy dan weder quam te stillen mocht

wel gebueren, dat hy nae 't oost zuydt oosten Hep, doch sal ter-

stont weder nae 't z.o. keeren met goedt weder, 'twelck wy alsoo

bevonden hebben dese Mongon van Julius, anno / 5S5.

Des Maendaechs den 22 hadden de hooghde vande Son op

271/2 graden ruijm, hebbende eenen zuydt oosten, ende z.z. oosten

wint met goet weder, deden onsen cours noordt oost aen, ende 22 myien

hadden nae mijn gissinghe gheloopen, (sint het goet weder ende chyna van

wint) 22 mylen, wesende van het landt van Chyna af, te weten,
^o^°2^nr-

vande Cabo ghenaemt de Sumbor, ontrent / 2 mylen, zijnde on- len, zijnde

trent noch 100 mylen van 't Eylandt Meaxuma, worpen op van 't Ey-

desen dagh 'tloot uyt, ende vonden daer 55 ende 57 vadem diep- x^uma.^diê

ten, ende saghen veel swarte ende witte Zee voghelen, die haer «üep* ^^^

') Port. boi = os, niet kat. Zie ook Itinerario (ed. Kern) II, p. 147.
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55, 57 va- aes aldaei hadden, waer van de swarte voghels vande Portugesen
^™'

erhenaemt worden Alcatrases.
Swarte en- °

de witte Den 23 des Dijnsdaeghs, hadden seer goet weder, in voegen

leif, dieine'n dat wy op dcsc etmael seylden ontrent 15 mylen, wesende van

^em"^^^ 't vaste land van Chynen af ontrent 12 mylen; Des morghens

12 mylen wierpen wy 'tloot uyt, ende vonden 51 vadem met wit ende

Tandt ^ v*an swart sant onder een ghemenckt. Des woensdaechs den 24 had-
Chyna, (jg^ dc hooghte van de Son op 29 graden schaers, met eenen
heeftmen ° r ö

5 / vadem oostzuydtoost ende zuyden oosten wint, en goet weder, doende
iep en.

Qj^ggj^ cours noord oost, ende n.o. ten noorden aen, en somtijts

(maer niet veel) n.o. ten oosten aen. lek maeckte mijn rekeninghe

^rfghe van "^^^ noord oost ten noorden behouden, ende 16 mylen gheseylt

de grondt, te hebben, wesende noch van 't Eyland Meaxuma 70 mylen,
diepten,

, . ,

ende san- hgghende van ons af noord oost aen, wierpen al hier tloot uyt,

leT van^' ende vonden 49 vadem van sandt ende modder gront.
Meaxuma j^gg donderdaechs den 25 JuHus, en namen de hooghte vande [886]

Son niet, om dat wy laghen en dreven sonder seylen met eenen

oosten wint, Hgghende zuyen aen ghewent, gheduerende aldus

waeromme tot den 26 toe, ende dreven westwaert aen, ende cregen twee
datse hierya^fjgj-Q minder inde diepten.
de hooghde ^
van de Son Den 26 weudeu wy ons op den boech van 't noorden, sonder

seylen, doch een weynich tijts daer nae Heten onse schover sey-

len ^) vaUen (maer was gantsteghens mijn wiUe) door importunatie

vande Chijnsche Piloot, segghende dat wy op desen boech de

wint ruymer souden cryghen, 'twelcke alsoo niet en ghebuerden,

want was gants in 't contrarie, om dat wy (met aUe 'tghene dat

wy aldus aen Hepen) daer nae te meer moeyten door hadde, waer

om het beter is voor de gheen die hem op dese contreye van 29

^^*
pj-oly]

graden vint, te verwachten de zuydt ooste winden, dan noord
teiijcken te noord oost, uoord oost, ende n.o. ten n. aen te loopen, om oor-
verwach- ^

ten zijn sake dat de wateren ende stroomen seer sterck nae Liampo
29 '^aden^ toc loopcn, ende als ghy zijt op de 30 tot 3 / graden toe, hebbende

Waer-
ecncn z.z.o. wint, soo sult ghy groote moeyte hebben om het

schouwin- Eylandt Meaxuma te mogen ghecrygen: want is ons also ghe-
ghe voor ,,,,.,,. i'i t

de winden buert, door dien dat de wmt so crachtigh was, dat wy met meer

den^ Jis°^'als de schoverseylen ende halve marsseylen mochten voeren,

men op 30 qoc daerom dat de Zee seer hol ende verbolghen gingh, en 'tschip

graden is. scer outstelden, als mede om oorsake dat de stroomen zuyd oost-

^) De fok en het grootzeil.
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waert aen liepen; Dit mocht wesen ontrent 25 ofte 30 mylen
van 't Eyland Meaxima af.

So haest als ons de wint ruijmde, soo dat wy oost ende o. ten Beschry-

n, ende o.n.o. aen liepen, comende met dese coursen vande 40^e°schey-"

tot op 34 vadem diepten, wesende de gront ghelijck als schrijf- ^^° *^°"'^-

sant ^) loefden so veel aen, als wy immers mochten nae 't oosten ten' ende

toe, en altemets nae 't o. ten z. waermede ons de diepten begonst

te vermeerderen, doch so verlancksaem, dat het ons verdroten

soude hebben, soo 't schip eenen harden voortganck ghehadt

hadde : maer omdat het water seer hol ging, waer door het schip

niet wel bestiert was (daer wy ons alleen op vertroosten) so qua-

men wy eyntlicken op 50 ende 60 vadem diepten, modder gront,

ende daer na tot op de 70 en 75 vadem, met cleijn dun sant

op de gront, een poos daer nae creghen 80 vadem : maer gheloove

dat het was door dien dat het loot een weynigh achter uyt bleef.

Desen worp hadde de gront wat grover sant, ende om dat wy
nae onse gissinghe dicht by 't Eylandt Meaxuma waren, liet

ick de Marsseylen ende blint 2) in nemen, teghens d'opinie van

sommighe Piloten, worpen ghestadich (gheduerende alle de quar-

ten ofte waecken vander nacht) het loot uyt, ende terstont met
het dagheraet de Maers seylen weder op gehijst, seylende alsoo

een weynich tijts, saghen het landt, welck was van 't Eylandt

Meaxima, hoe wel dat d'ander Piloten, die met in 't Schip qua-

men, seyden te wesen het Eylandt van Guoto : maer waren hier Ghedaente

so seker in, als in alle huere andere dinghen. Dit landt van Jte"ontdec-

Meaxima hadde in d'eerste ontdeckinghe een hoogh steijl afghe- ^gf^uma^
bickt landt, wesende na het z.w. toe, alderlaechst, soo wanneer Een cup in

men daer met over een comt, so heeftet een Clippe aen 't eynde f{s^^eTn

^^

van dien, welcke hem in 't schijnsel verthoont ghelijck als een Fortres.

Fortresse ; Ons worde gheseyt datter een weynich van dese Clippe

af, een verborghen Clippe onder water leyt, daer het water op

breeckt.

[89a] Dit voorsz. Eyland van Meaxuma maeckt het schijnsel van verschey-

drie ofte vier Eylanden, waer van het eerste (te weten, aende zyde daente van

van 't zuydt westen hem verthoont, als gheseyt is, hebbende ^^^''^'^^"

boven om hooch ofte 'topperste van dien, twee ronde huevelen

als borsten, ofte ghelijck een sael; Die ander twee Eylanden ofte

*) Namelijk het fijne, witte zand uit den zandkoker (die eerst door het in gebruik

geraken van vloeipapier overbodig is geworden).

') De blinde, het kleine razeil vóór onder den boegspriet.
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schijnselen van te middewegen zijn als groote Glippen, met veel

rootsen ende uytstekende scherpten, ghelijck als Orghelen, ende

het ander Eylandt ofte 'tschijnsel van 't noordt-oosten, heeft de

ghelijckenisse van een seer langhe: maer niet te hooghe Clippe.

coursen Wy Hepen by dit Eylandt heen, doende de cours van n.o. aen;
van Mea- ^^^^ ontrent twee mylen van af. Als wy Meaxuma Heten blyven,xuma nae -^ J J '

•tiandt van om dat de wint z.0. was, so Hepen wy n.o., n.o. ten o. ende o.n.o.
Amacusa.

aen, ende metten dageraet, seyden zy dat wy de lenghte van

Gheie-
'^ ^^.nd van Amacusa ^) hadden, ende siende te lywaert, worden

ghentheyt ghewaer een grof dick landt, gheleghen dicht by 't Eylandt

daente van Cobexuma 2) ; Dit Eylandt Cabexuma is vlac ende lanckwerpent,

Desghe™ ^^^ ^^^ effen landt, hebbende aen 't noordt Eynde een CHppe
lijcks de ligghen; Dit was den laesten JuHus, ende quamen den selfden

een Clippe. dagh binnen in de Haven van Langasaque, 'twelcke is de Haven
ende plaets daer huydens daeghs de Portugesen haer meeste

vaert ende handel hebben.

Dat 37. Capittel.

De rechte kennisse van 't Eyland Meaxuma, so by de diepten,

als by 't fatsoen ende opdoeninghe van 't landt, met een

onderrechtinghe van de incomste ende rechte coursen om
te loopen in de Haven, ende op de Ree van Langasaque

ofte Nangasache, gheleghen in 't landt van lapan.

Met wat

I

nden eersten, so wanneer datmen is op de diepten van 75 va-
diepten

I dem, soo salmen recht op het midden van 't Eyland aen
datmen I ^ -^

recht op 't Acomen, ende comende op dese diepten landt te sien, so salt

aen^ioopt. wcsen een hoogh steijl afghebickt landt : maer niet te groot, heb-

bende op 't opperste van dien twee mammen, ende alsmen daer
Ghedaente by ghenaeckt, SO salmen terstont een ander lancwerpender landt
van een .

lanckwer- sicn, wcscnde vlack ende effen boven op, hebbende van tusschen

famit^ ^^"beyden twee groote met veel cleyne Glippen by een Hgghen in

't fatsoen als Orgelen: maer om dese CHppen te sien, moet men

^h ^^th
^^^^ dicht by heen loopen, te weten, tot op twee mylen nae het

van twee aUcmaeste, luttel min ofte meer. Dit Eylandt heeft aen 't eynde

de een Ey- van 't zuydt westen een Glippe ligghen, ende een stuck weeghs
landeken.

^^^^ ^^^ ,^ Zeewacrt acu, is gheleghen een ander Steen-clippe

1) Ziep. 216, n. 1.

») Ziep. 218, n. 1.
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onder water, daer de Zee op breeckt, ende aen 't eynde van 't wat Ey-

noordt oosten, heeft het een ander Evlandeken ofte CUppe. Sult ^^^^ ^^^'
•'

.

^^ men vint

weten, dat comende nae lapan toe, ende vindende meer diepten aismen

als gheseyt is, ende quaem het landt te sien, soo en sal 't Eylandt vadem*^

van Meaxuma niet wesen: maer sal eer wesen 'tEylandt ghe-^|^P*^°

naemt Sanda Clara ^) ; ende soo men comt op minder diepten Desghe-

als de 70 vadem landt te sien, so salt van eehicken Meaxuma ^'J^'^^ ^^^'
° •' men meer

wesen : maer sal wesen aende zyde van het stuerboort. Het ais 70 va-

Eylandt Meaxuma leyt op de hooghte van 3 1 2/3 graden ; Die geen ^ "„^de
die na de haven van Langasaque begeert te seylen, passerende van Mexu-

van dit Eyland twee mylen na het oosten daer van af, sal zynen qo^ts van

cours noord oost, ende noord oost ten oosten aen loopen, ruvme Mexuma
^ -^ na Langa-

[896] wint hebbende : maer somen by de wint heeft, salt noodich wesen saque.

o.n.o. aen te loopen. Op dese cours salmen op 't Eylandt van

Cabexuma aen comen, ende men salt van ghehjcken comen te

sien de gheberghten van Amacusa, als oock etlicke cleyne Chp- Hoemen

pen, ghelegen recht teghens over Cabexuma, diemen terstont int aenioopen^

ghesicht sal hebben, ende so men in Langasaque wil wesen, soo Langasa-

salmen hem langhs d'Eylandekens ofte voorseyde Glippen heeni^oopen!

houden, te weten, 'tZeewaert daer van af. Voor by dese Chppe Ghedaente

wesende, salmen terstont comen te sien den hoeck ofte 'teynde y,^'? ^^^

van 'tEylandt A Ilha dos Cavallos 2), ofte vande Peerden, 'twelcke dos Cavai-

heeft op het eyndt van 't noordt westen sommige Pijn-boomen

staen : men sal op dese punt ofte eyndt aen loopen, ende so wan- oorsaeck

neer men met die selfde over een comt, so en sal ment terstont
'^^l'^'^^^^

niet aen loeven, om oorsaecke vande buyen, die van over 't Ey- tier niet

. .

' -^ terstont

landt Caffury ^) comen,die men hier ghemeenlijcken crijcht ende aenioeven

ghewissehcken over comen; als men de voorseyde buyen crijght,

soo salmen aen loeven alle het ghene noodich is, om int midden

vande Haven te comen; als ghy te middeweghen zijt, soo moecht

ghy daer vryehjcken op aen loopen: want en hebt daer nieuwers Kenteijc-

af te vreesen, als ghy daer nae binnen toe begint in te loopen, bfnnen™de

so sult ghy terstont het twater sien breken op de steen plate, Haven

welcke leyt so verde als te middewegen het Eylandt Ilha dos oheie-

Cavallos, eyntlicke, datmen in dese incomste van Langasaque ^an^eer?^

anders niet en heeft te doen, dan te middewegen door te loopen, cup.

*) Kuro sima, dat veel zuidelijker en oostelijker ligt dan Me sima; zie p. 235,

n. 4 en p. 230, n. 5.

2) Zie p. 236, n. 4.

') Niet aangetroffen.
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Op wat tot op de Ree daerment set, anckerende op 41/2 ofte 5 vadem,

datoen in- 'twelck is dat soo Wanneer u blijft eenen boom (die recht

de haven teghens de groote ende principaelste kerck duer over staet) met

sai. het dack (te weten, het opperste van die voorseyde Kercke)

aismen'^de^^^^^ 611 ghehjck over een, als dan heeftmen de rechte plaets,

rechte anc- endc is sccF goet om te anckeren, Sult op u hoede wesen, dat
kerplaets .

heeft. als ghy zijt dicht byde punt landts, die recht vande Kerck af

waer- comt, u alsdan wat nae de sUncker handt toe te houden, om te
schouwin-
ghe voor schouwcu ceu Riffc ofte drooghte, die van de selfde punt af

Plaets van^^"^^' auckereude als voren geseyt is.

•tseiveRif. Advertcrc u, dat soo het gheviel dat ghy quaemt by devoor-

ge^^aïsmen seyde CHppen (daer hier voren af geroert is) inder nacht, ende

''^t^^t^d
begeerdent daer langhs heen te setten, (ghelijck als d'oude be-

ciippen is schryviughe raden) op 40 vadem diepten, ligghende op perijckel
hoe men ,, , , r^ •• t • /

hen regu- cudc met sorgc vau eenen oosten wmt; So waer mijn advijs (voor
leren sai.

-j-jgi-gj-^ ^g loopeu tusschen de voorsz. Cüppen, ende het eynde

vant Eylandt Cabcxuma, ende sommige Eylandekens (die op de

ry vande Eylanden Ilhas do Cavallos ligghen) door heen, twelcke

Gelegent- een scer breet ende goet Canael is van 20 vadem diepten, ende

een Canael men mach daer in laveren ende wenden vanden eenen boech

dem ^diep- °P ^^^ anderen, nae zijn eyghen wil, in voeghen datmen mach
ten. comen te setten op / 2 oft / 5 vadem nae u gheheften, op een vlacke

keT^onf^ ende effen grondt, te weten by het Eylandt Caffury, so datmen
by bet E}'- Qp (jggg nianier beschut bhift vant n.o. af tot het z.o. ende z. toe,
land Gaf- ^ '

fury. blyvende versekerder ende dichter by om des morghens te loo-

Canae1°^*^^ P^^' tusschcu de Eylanden van Ilha dos Cavallos, ende van
tusschen Caffury door nae binnen toe, twelcke een seer goet Canael is,

ende Ilha van / O vadcm diepten, hebt anders niet te doen, dan recht doort

loTvarT ;ö midden heen te loopen, ende om te vryer ende sekerder te wesen, [90a]

vadem gQ moecht ghy een Boot ofte schuijtgien voor heen seynden,

om te gaen ligghen daer 't op zijn smalste is, om u te dienen tot

een Bake ofte merck-teecken, etc.

Dat 38. Capittel.

De Navigatie ende rechte Coursen om te seylen van 't Eylandt

Meaxuma af, nae de Haven van Cochinochij ^) ende nae

Facunda^), met alle de streckinghe ende gheleghentheyt

van dien.

1) Ziep. 217, n. 3.

») Zie p. 209, n. 7.
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So wanneer ghy comt te sien het Eylandt Meaxutna, so ghe- Hoe na

naeckter op anderhalf ofte twee mvlen na bv, ofte wat dich- datmen
^ ^ ^ ' agjj Jjg^ £y

ter, soo ghy begheert : want en hebt daer nieuwers van te lant Mea-

vxeesen, dan van dat ghy voor ooghe siet. Begheerende van hier pen mach.

af te seylen na Cochynochy toe, soo sult ghy uwen cours doen cqu^s van

oost ende o. ten n. aen, u altoos houdende nae 't oosten toe, '^leaxuma
na Cochy-

waer mede ghy sult comen op den Inwijck van Arryma aen, nochy.

ende so het inder nacht waer, ende begheerden te weten wan-

neer ghy by 't landt zijt, so worpt het loot ghestadich uyt, ende

comende op 40 vadem, so zijt ghy ontrent derdehalf ofte tot

3 mylen toe van 't landt af, ende wesende inde mont vanden Hoemen

Inwijck, soo sult ghy hart ende grof sandt op de gront vinden; sn^hts re-

Soo wanneer ghy comt op de 40 vadem, soo moecht het setten, guleeren
'^ J ^

_ sal, alsmen
soo 't goet weer waer, ende u dunckt dat het vallent water is, weten wil

om den dagh te verbeyden : want de stroomen loopen alhier seer nia^dt^ is.^

gheweldigh nae de Zee toe, uytw^aerts aen, 'tloot sal u altoos Op wat
diepten

wel onderrechten wat u te doen staet. datment

Soo het by daegh waer, sult terstont het landt van Cdbexuma ^"ch!

comen te sien, 'twelck een Eylandt is, gheleghen dicht by 't Gheiegent-

landt; langhs desen hoeck ofte eynde van Cabexuma heen, (tecabexuma.

weten, aende zyde van ter Zeewaert) is gheleghen een Clippe, ^^^ cuppe

welcke hem verthoont in 't schijnsel ghelijck al een seijl. Dese|^ e^^"

CHppe en machmen niet sien, dan als men dicht by de punt is ; een seiji.

Te lywaert van dese punt af, te weten, nae het noorden toe, ^g^\^^ ^^3°^'

liggen sommighe Steen-clippen : maer ten is niet goet datmen die sommige

siet alsmen nae Cochinochy wil seylen, omdatse te lywaert Hg-

ghen, als gheseyt is. So wanneer ghy comt land te sien, ('twelcke op wat

sal wesen op de 40 vademen) so sult ghy terstont den Inwijck ^'J^^^^

van Arryma comen te ondecken, dis 00c <\tv>\m.ivdin. Cabexuma '\^^^'^^ ^^'
' -^

_
de den In-

van d'een zyde, ende het landt van Amacusa ^) ende Xiquy ^) aen wijck van

d'ander zyde, 'twelcke seer hoogh is. Dit landt leyt aende zuydt

zyde, ende Cabexuma aende noord zyde. Als ghy dese punt van Hoe na

Cabexuma comt te sien, soo loopt ghy daer tot op een mijl nae ^et punt

by, (om oorsake van een Steen clippe, gheleghen in den rnont ^^^^*^"^^;

van desen Inwijck) uwen wech nemende dicht by Cabexuma heen, pen moet,

te weten, tot op anderhalf mijl daer van af, ofte by 't landt van voor een

Amacusa heen. Soo u de wint alhier in desen inwijck scherp waer,
^^achte^n.

soo wacht tot dat de vloet begint in te loopen, welcke u brengen Piaetse

1) Ziep. 216, n. 1.

') Zie p. 216, n. 3.
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daer mensal daei ghy begheert te wesen, alhier wesende hebt ghy Co-

vSo?^ d-oo- ^^^^^^^y ^oor u ooghen, daer u de Bareken ende schuyten ter-

gen heeft, stont by menichten ghenoech nae uwen wille sullen in brenghen.

Cours nae Die na Facunda begheert te wesen, sal zynen cours nemen
Facunda

^^^^ nooid oost, ende noord oost ten oosten aen, ende alsmen

dicht by het landt is, salmen vinden de diepten boven verhaelt,

Wat ende wesende te Ijrwaert van Cahexuma af, sult daer eenen har- [906]

Sen^te^^y- ^eu gront vindcn, ende soo het waer recht teghens over de mont
waert van

yg^j^^^gj^ Inwijck, sult saut gront hebben, als boven gheseyt is.

heeft. Soo wanneer ghy comt te sien de punt van Cahexuma, so sult

Gheie- g^y nac het landt toe loopen, ende sult terstont by het land heen
ghentheyt ^g weten, ccu miil daer van af, etlicke Steenclippen comen te
van '

sommighe sicu, by dc wclckc Stcenclippen sult uwen cours daer langhs
s^^e^ncip-

j^ggj^gjj (joen, te weten, tZeewaert daer van af. Voor by dese

Beschry- ecrstc Stccu clippc is gheleghcu een ront Eylandeken, met eenen

verfchey- boom bovcu Op. Wat voor by dit rondt Eylandeken met den

den ^nde^ boom, heeft men een ander Eylandt (welcke streckt noordt west
steenciip- g^de zuydt oost) gcuacmt A Ilha dos Cavallos, dat is, 'tEylandt

van de Peerden. Sult dit Eylandt ghenaken, te weten, by een

Kente c- P^^^ landts, die aende noordtzyde van het selfde Eylandt uyt

ken van 't stccckt. Dit Eylandt heeft aende zyde van 't noord westen tot

Cavallos. ccu kentcijcken sommighe Pijn-boomen staen. Als ghy dicht by

de voorseyde noorder punt zijt, soo sult ghy van daer af oost

noord oost aen, nae binnen toe loopen, alwaert eenen Inwijck

Gheie- maeckt. Recht teghens dit Eylandt over nae 't noordt noordt
ghentheyt Q^g^ ^^g^ jg gheleghcu ccncn spitsighen ende scherpen huevel,

scherpen stekende tZeewaert in, van welcken huevel u sult wachten : want

-y^^g^. ' een half mijl van daer af voort aen, zijn gheleghen twee Steenen,

schouwin- dicmeu terstont sien mach; Alsmen desen Inwijc in loopt, co-

den seiven mende binnen een Eylandeken ofte CHppe, 'twelcke u sal blyven

HoT^nae ^^ '^ °^^^ noordt oost, sult daer by ghenaken tot op een schuet

datmen byvan ccu Guctelinck nae, en daer alsoo langhs heen nae binnen

ken dat in toc loopcu. Sult tcrstout binnen in (te weten, op 'tlandt vande

biiut'^ °ioo-
rechter handt) sommighe Duynen sien, ende aende slincker handt

pen sal. gen wildemisse, hebbende by de strandt langhs de Zee cant heen,

^^^^*^^^^veel groote steenen, gelijck als kesel steenen. Recht teghens dit

nen. Eylandeken over, aende slinckerhandt, ligghen de twee Steenen

boven gheroert, diemen niet en mach sien, dan met leegh water
Desghe- y^n een sprinck vloet ; Aldus nae binnen loopende, sult een cruijs

teecken sicu stacu, te wctcn, Op ccn punt landts, recht teghens dit cruijs
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over is de Ree, ende van dit cniijs af oostwaert aen, heeftmen een vande Ree.

seer goede haven, daer men hem wel vast moet binden, ende ver-

sorghen vande zuydt zyde, dit is de Haven van Facunda, etc.

Dat 39. Capittel.

Een instructie ende sekere onderwysinghe vande Navigatie ende

Coursen van uyt de Haven van Langasaque ofte Nanga-

sache af tot de Cabo de Sumbor, aende custe van Chyna,

ende so voorts nae Macau in Chyna, alwaer de Portiigesen

haer residentie houden.

Seylende van uyt de Haven van Langasaque af nae Chynen piaets

toe, hebbende eenen noorden wint, soo 't unoodichwaerte^n^k^en

anckeren, beneden by de drie Eylandekens ofte CHppen, ghe- ^ai aismen

leghen recht teghensover het Eylandt Ilha dos Cavallos, aende saque seyit.

zyde van Facunda, soo set het daer langhs heen : want is overal Goede die-

diep ghenoech, ghehjck als ick het selver met het loot ondersocht aende zyde

hebbe, sult het alhier d'eerste nacht onthouden, om datmen ^^^^j^^^"

[91a] des morgens, met dat den dagh aencomt, de windt van het

landt af crijght, waermede sult 'tseyl gaen, altoos soo veel aen-

loevende als ghy ymmers moecht, tot dat ghy 't Eylandt ///^^ Oorsaec

dos Cavallos om zijt : want om dat wy sulcks niet en deden, (int ^^^^^^j
°™

^^

schip van Tristan Vaazda Veiga,) waren in perijckel van 't Eylandt Tristan

niet te moghen om loopen. rijckei

Voorby 't Eylandt dos Cavallos wesende, sult uwen cours west, ^t^yj^nt

^°

west ten zuvden, ende w.z.w. aen doen, ende so de wint ruiim ^^^^ °™
•^

.

•' loopen
waer, so en wilt niet loopen naer 't Eylandt Guoto'^) toe: want mocht,

men heefter in dese tyden somtijdts zuyde winden, 'twelcke ick cours van

weet, om dieswille dat ick hier in ander tyden geweest hebbe, (int cavaiios^

Schip van Manoel Travassos,) met groote moeyten, door dien dat ^^^ Guoto.

het eenen dwersen wint recht op de Custe is, ende men en heefter

gheen grondt, oock mede om des nachts niet te vervallen by de

Pannellas ^), (dat is: de potten gheseyt. Glippen also ghenaemt;) panneiias

Soo is den besten wegh te loopen te loefwaert van 't Eylandt f^^ 'ghe-*'

Meaxuma, te weten, daer lanehs bv heen, aende zyde van^eyt, cup-
" -^ '

.
pen alsoo

't z.w. ; van 't selfde Eylandt Meaxuma leydt een Clippe ; Van hier ghenaemt.

af voortaen sult uwen cours nemen w.z.w. aen, al ist dat u de

*) De Goto Eilanden.

*) De Pallas-rotsen, N.O. van Me sima.
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wint scherpte, sult even wel dese cours behouden : want comende

ter halver weghen vande Golvo naer de Custe toe, sult sonder

twyfel ruyme windt ghenoech cryghen.

Ontrent 37 Sult op descu wcgh (te weten, als ghy wel te loefwaert loopt,)

len van outreut 35 oftc 40 mylen vande Cabo de Sumbor af, een Bancke

feijdt^°'^ee^n
^^^^^'^' ^^^ ^^> -^^ Gudc 38 vadem diepten, 'twelckmen souden

Bancke. meenen (van die daer niet van gheadverteert en zijn) dat het de

grondt vande Custe van Chynen waer.

Dese Bancke ghepasseert zijnde, sult weder meer diepten

crygen : maer als de diepten daer naer begint te minderen ^) , so

siet u voor u: want alsdan zijt ghy voorseker by 't landt; Als

ghy 'tlandt van Sumbor comt te sien, soo sult ghy des nachts

z.z.w. ende des daeghs nae 't land toe loopen, om also altemets

Twee Clip- ecu stuc wccghs 'tZccwacrt van 't landt af te gheraken, om te

ghesusters schouwen de Glippen As duas Yrmaas ^), gheheeten, (ofte die
geheeten^ j-^gg gcsustcrs,) die secr t'Zeewaert in steken, als oock mede
hier ge- 'tEylandt genaemt Ilha do Baboxijn ^), 'twelcke u dwers voor
waerschout ,,...,.

'

,„
die te uyt blijft, liggende verscheyden van het vastelandt, t Zeewaert

ende"^e°' ^-^^ ^ oftc 5 mylen weeghs, streckende n.w. ende z.o. Men loopt

aUe de Custe van Sumbor n.o. ende zuydwest ende heeft wat van

n.o. ten n. ende z.w. ten z. Als ghy tvoorseyde Eylandt van Ba-

boxijn voorby zijt, soo loopt op de boven-gheseyde cours 3 ofte

4 mylen voortaen, ende van daer af w.z.w. aen, waer mede sult

landeken^" comen op 't Eylandckcn Chincheu aen, alwaer sult sant op

^t^?8^°^
den gront vinden, ('twelc men op alle die achter ghelaten wegh

20 vadem ende Custe niet en heeft,) met 18 ende 20 vadem diepten.

Van chin- ^^^ '^ Eylandckcn van Chinchon af, nae 'tEylandt van La-
chon tot fyion toe, sult uwen cours nemen z.w. aen, ofte alsoo 't u goet
Lamon is , . .

de cours dunckt, cndc als ghy met die Eylandekens ofte Clippen, ghenaemt
^^'

Os Ylhas de Ruy Loho ^) , overeen zijt, so sult ghy op de gront vinden,

grof sandt ende schulpkens, ende van daer tot Lamon toe, ('t

Lamon. welckc zijn 12 mylen,) heeftmen 'tselfde; By 't Eylandt Lawow
heeftmen schulpkens met swart sandt ende Oester-schulpkens

onder een gemenct ; so ghy u vont in dese contreye wesende des

nachts, so en loopt nimmermeer onder de 22 vademen diepten: [9\b]

want hebt langhes de Riffe heen, 2/ ende 22 vadem, met schulp-

^) De dieptecijfers op de kaart geven gelijkmatig afnemende diepten te zien.

^) Op de moderne kaarten: The Two Brothers.

^) Zie p. 230, n. I .

*) Naam niet aangetroffen. Volgens p. 259 ongeveer 10 Port. mijlen van Lamon.
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kens ende swart sandt op de gront, loopt altoos z.w. aen, sonder wit dun

daer van te wijeken, ende soo 't ghebuerde aleert daeghde, ofte teecVen dat

wesende des daeghs met een betrocken ende donckeren Lucht, ^^y La-
" mon voor-

(zuydwest aen loopende,) dat ghy creeght cleijn, wit, dun, sandt, by zijt.

80 weet dat ghy Lamon voorby zijt, soo doet alsdan uwen cours Van iiha

w.z.w. aen, so sult ghy recht op 't midden van 't Eylandt Ilhed de cours w!

Branco aen comen, van Ilheo Branco af, so loopt west aen naer ^°^
,

't^^'
^ nael van

't Canael ofte 'tgat toe, waermen naer Macau toe loopt. Macau toe.

Dat 40. CapiUel.

Een ander voyage vande Haven van Langasaque af, naer

Macau toe, 'twelcke is van lapan naer China, met som-

mighe verclaringhe ende gheschiedenisse by 't Eylandt

Goto, ende die gheleghentheyt vande Havens van dien,

ghedaen int jaer 1584 door een Portugesche Piloot ofte

Stuer-man.

Wy scheyden uyt de Haven van Langasaque, den 25 Fe- Anckeren

bruarijs. Anno 84 ende loopende voorby d'Eylanden "^^^^^ ^j^^^

van Facunda, creghen eenen w.n.w. wint, soo dat °™,<ï"^^t
° weder mos-

wy 't anckerden; den 26 soo begonst het soo dapper te waeyen, ten nae

dat wy ons ginghen berghen binnen Tomache ^) ; den 27 Hchte onse loopen.

anckers weer op, met eenen o.n.o. en o. wint en claer weder,

ende comende by 'tEylandt Ilha dos Cavallos, creghen weder

eenen zuyden wint, waermede wy weder nae Facunda toe lie-

pen, daer wy 't setten.

Den 28 des vrydaeghs^j, ginghen wy weder van jpacwwia af van Fa-

'tseijl, wesende drie dagen voor de nieuwe Maen, met eenen
ggyjg^^jg

o.n.o. coelen windt; comende tot op drie mylen van het Eylandt f°t ^ "">'"

,
len vant

Uha dos Cavallos af, creghen eenen z.o. couden wint, loopende Eyiand ii-

op den boegh van het zuydwesten, alle dien geheelen dagh over, vaiios ne-

en begonste wat op te coelen; wy gisten ons alsdoen te wesen^^^g^^^'j._

3 ofte 4 mylen voorbv het Eylandt Goto: maer inde waeck van by 'tEy-

^ 1 , 1 , ^ landtGoto.
de morghen stont, so quamen wy eerst den hoeck van Goto te

sien, te weten, eenen huevel gheleghen int noordwesten, alhier

cregen wy eenen scherpen wint, ende begonst hem te verheffen

') Naam niet aangetroffen.

') Thans opgave in ouden stijl (Verg. Gap. 36, alwaar een reis van 1585 in nieu-

wen stijl is uitgedrukt).
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van uyten z.z.o., so seer als 'tschip met alle zijn seylen verdraghen

mocht, wy lieten de marsseylen op staen, om het te moghen aen

loeven; een poos daer naer liep de wint naer 't z.w. ende w.z.w.

met twee Donder-slaghen ende veel Blicxems en Weerlichten, so

dat het ons genoech verwonderden, dat het daermede niet en

stilden; Des saterdaeghs quamen wy te dagen, recht tegens den

hoeck van Goto over, te weten, bynaest aen 't eijnde van 't Ey-

landt aende n.w. zyde, wesende ontrent twee mylen vande wal

af, hebbende met de w.n.w. wint eenen dwersche stroom, met de

Zee-baren van uyten z.w. seer hol ende verheven, twelcke het

schip seer ontstelden, al hoewel de wint niet te veel en was, dan

Vinden scheen door de cracht en gewelt vande stroomen ende Zee te

weidighe" comen, die ons achterwaerts deijsden: want vonden alhier groote

df°'*t^w ^^^^ gheweldighe stroomen, om dieswille dat de wint slap was,

afterwaert soo sorghden wy dat wy boven de punt van 't Eylandt niet en
^^^ ^"'

souden moghen comen, noch van d'een noch van d'ander zyde: [92a]

Vinden want hadden de wint dwers op 't Eylandt; wy saghen aen 't

onbevvoont ^iji^dt vau dit Eylandt, noch een ander Eylandt van een leegh

Eylandt, 2 gj^^jg bcbout landt, hebbende ontrent 2 mylen inde lenckte, zijnde
mylen .

lanck met gelegen ontrent anderhalf mijl verscheyden van Goto, sommighe

Haven°^
^ van ous schip affirmeerden dat daer een seer goede Haven was,

loopende aen d'een zyde in, ende comende aen d'ander zyde

weer uyt, waerom wy besloten daer in te loopen, om meerder

versekerheyt te hebben, ghelijck als wy deden, wy liepent w.n.w.

aen naer binnen toe, heeft aende mont van d'incomste een seer

groote huevel met twee CHppen, gelegen aende zyde vande punt

van 't zuydtoosten; het Eylandt dat buyten leijt bleef aende

shncker hant, tot ontrent een mijl daer van af; tusschen 'twelcke

ende 'tlandt is het over al schoon, moecht het Eylandt Goto

vryelijcken genaken, soo naer als ghy wilt, en hebter u nieuwers

De Haven van te wachtcu, dan van dat ghy voor ooghen siet; d'incomste

n^w ende vaude Haveu streckt n.w. ende z.o. hebbende binnen in een groote

z.o. ghy Bay, die over al seer diep is van 20, 30 vadem, ende en hebter
hebt u ner- •'

i i • , i r i •

gens voor u meuwers van te wachten, dan van dat ghy siet, theeft bmnen

dan ^dat^"^ in ccu bewoont vleck ; Van dit Eylandt af tot het landt toe, seyt-

ghy siet. j^gj^ q^^j. ^^ ^q diepten van 30 tot 40 vademen te hebben, doch

ick heb het ondersocht van ter halver wegen af tot Goto toe, ende

vont vande 18 tot 30 vademen, met sandt ende schulpkens op

de gront, hebbende op sommighe plaetsen goede gront ; Van bin-

nen in heeftmen op plaetsen sant, ende op contreyen modder
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grondt, wy lieten ons alhier met schuyten weder uyt halen, een

groote half mijl weeghs, so dat ons daer naer de n. wint bleef

dienende om ons te salveren en te bevryen, vande punt vande De z.zyde

zuytzyde, 'twelcke sommige Steen-chppen zijn, wy Hepen langhs is cupach-

'tland van 't n.o. heen, ende slaechden ons wel: want cregen*'^'^'

20 ofte 30 schuytgiens van d'Eylanden, die ons voor 20 Taes ^)

Chijnsche munte seer wel hielpen, ende ons Boot voorthaelden,

wy gaven hen van ghehjcken vijftigh Taes, ende ontrent 20

Depesas^) , voort schip geanckert ende vertuijt ^) te hebben, al hoe-

wel dat zy daer wel 300 eyschten, waer overwy een van onse Portu-

gesen aen landt sonden, die sy in hostagie vast hielden, doch wy
creghen hem door een goede middel en pracktycke weer uyt haer

handen, ende als wy ons daer naer hier van beclaechden, baden

ons om vergiffenis, ende sonden hem terstont wederom, hoewel

wy ghenoech verstonden, datse vrienden van interesse waren:

want zij saghen seer wel datse gheen macht hadden om ons te Die van

beschadighen, en dat wy ons ghenoech sonder heur hulpe consten ten ons te

behelpen; wy vermerckten soo veel wel aen haer, dat soo zy^^g^^^g^^Q

ons eenighe hindernisse hadden connen doen, en souden 't niet ^y ^^s

.
machts

nae-ghelaten hebben, ofte men soudense met ghewicht van Silver hadden

hebben moeten te vreden stellen ; wy quamen alhier te weten ^ ^ ^ •

dat dit Eylandt Goto 6 ofte 7 Havens heeft, die seer goet zijn,

passerende van d'eene zyde tot d'ander: maer de voorschreven

haven en hadden gheen uytganck, evenwel was ons so veel dat

wy alhier de nieuwe Maen versekerden *) , 'twelcke was den eersten

Martius, ende wy ghinghen den derden weder t'seyl, wesende

Vastelavent dagh, met eenen noordt noordtoosten windt, ende

eenen claren ende helderen morghen stondt, buyten uyt wesende,

[92b] deden onsen cours zuydtwest aen, vervolghende onsen wegh. Haren

met welcken cours quamen wy te sien het Eyland Meaxuma, vervoigen-

ende die Panellas^) (ofte de potten,) ghelegen zuyd zuydtoost
^^^^^^l'^ _

van ons af, quamen daer recht te middeweghen op aen; dese landt Mea-

Panellas zijn twee cleyne steenen; Meaxuma is een Eylandt,

ende alsmen daer noordtwest ende zuydtoost met over een is,

so heeftet een schijnsel van 2 ofte 3 Eylanden, waer van dat

*) Meestal tael, tail of tahil
;
Japansche munt van ± f 3,50; als gewicht ± 1 ons.

*) Misschien 10 pe^as (= ± 8 stuivers). Zie Hobson-Jobson, i.v. pice, en Valentijn,

V(I), p. 179. ') D.w.z. een tweede anker uitgebracht.

*) Lees vermoedelijk: gedurende de Nieuwe Maan binnen bleven (om de dagen

van sprintij en duisternis mis te loopen).

') De Pallas-rotsen, zie p. 251, n. 2.
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vande noordtoost zyde lanckwerpigh ende 'tgrootste is, ende

Meaxuma schijnt aende selfde zyde een Clippe te hebben; Dit Eylandt

landTheb-is 'tlanckste: maer niet seer hoogh, en dat van te middewegen

^Tmu^ 3^^ cleijn, hebbende drie spitsen ghelijck als Orghelen ^), met oock

spitsen ge- een cUppe naer 't noordtoosten gheleghen, 'tander Eylandt van

geien.
^°^

't zuydtwesten is rondt ende steijl afghebickt, schynende 'thoogh-

ste van allen te wesen, ende schijnt van alle kanten CHppente

hebben, aen d'ander zyde zijn gheleghen de voorschreven Pa-

nellas, al hoewel boven gheroert is, dat het maer twee steenen

zijn, niet teghenstaende zijn drie, te weten, twee by den anderen,

ende d'ander wat verder daer van af verscheyden, ende ligghen

met het Eylandt Meaximia noordtwest ende zuydtoost ; Van hier

af voortaen deden wy onse reyse ende Coursen naer China ende

Macau toe, als wy hier voren op een ander verhaelt hebben,

ende hier naer noch eensdeels verhalen sullen, etc.

Dat 4 i . Capittel.

Een ander voyagie ghedaen van uyt de Haven van Langasaque,

van het Eylandt lapan naer Macau in Chynen, in 't Schip

Sancta Crus, waer van was Constapel Dirrick Gerritsz.

van Enchuysen, int jaer 1586 met alle de Coursen ende

gheschiedenisse van dien, door den Piloot van het selfde

Schip ende vaert aengheteijckent ^).

D;
en twintighsten Martius ^) scheyden wy uyt de Haven van

^Langasaque, wesende den eersten dagh vande nieuwe Maen
des donderdaeghs, met eenen noordtoosten, ende noordt

noordtoosten windt, ende waren te 9 uren soo verde als de punt

van het Eylandt dos Cavallos, loopende west zuydtwest aen;

Loopen Comendc twee mylen van het Eylandt dos Cavallos af, worden 't

landt'dosS^^^^^^ ^^ ^^^ ^^^' ^^^^ vau dacr Uep de windt naer 't noort-

Cavaiios. westen, in voeghen dat wy zuydtwest ende zuydtwest ten westen

aen hepen, ende somtij dts ter halver streeck met eenen slappen

wint, des anderen daeghs met den dagheraet, saghen wy d'Ey-

•) Op moderne zeekaarten The Asses Ears, Z.W. van Me sima.

*) De hier beschreven terugreis volgde up de in Gap. 36 beschreven ixitreis. Het

schip was 5 Juli 1585 van Macau vertrokken, had van 31 Juli 1585 tot 20 Maart

1586 in Japan vertoefd, en arriveerde in 't laatst van Maart weer te Macau.

') Verg. Cap. 36. De opgave is naar Gregoriaanschen (nieuwen) stijl.
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landen van Cojequijn ende Goto, ende ontrent te acht uren sy sien de

des voor-middaeghs, saghen wy van ghelijcken het Eylandt van^"coje-

Meaxiima, in voeghen dat wy dese drie Eylanden teffens qua- ^^'J^ ^^^

men te sien, teghens den nacht-stont waren wy met het Eylandt Meaxuma

Meaxuma oost zuydtoost, ende west noordtwest over een, deden ^ ^
^^^^

aldus onsen cours zuydtwest aen, hebbende eenen herden noordt-

oosten windt, ende reghen, met eenen seer donckeren ende be-

decte Lucht, al hoewel de Woleken ofte swerck altoos van uyten

z.w. over dreven. Des sondaeghs worpen het loot uyt, ende von-

den een weynigh meer als 40 vadem diepten met modder grondt,

mocht wesen van Meaxuma ontrent 40 mylen; dese diepten is

[93a] van een Bancke gheleghen inde contreye van ter halver weghen, De Bancke

van tusschen 'tEylandt Meaxuma, ende de Cabo de Sumbor van vaste^iandt

't vaste landt van China. ^^^ c,^/°^

ende Mea-

Des maendaeghs den 24 vande maendt, en hadden de hooghte xuma haif-

vande Son niet, om dat zy bedeckt was, hebbende so slappen

wint dat het schip effen geregieert ^) mocht werden, ende omdat

wy weynigh voortganc hadden, wierpen het loot uyt ende von-

den 40 vadem modder grondt ; dit was des middaeghs ende te-

ghens den avont, int ondergaan vande Son wierpen het loot we-

derom uyt, ende vonden 55 vadem, waer door wy verstonden

dat wy begonsten over een Bancke te comen, op dese tijt so

hadden wy al eenen n.o. ende n.n.o. wint met een goede koelte,

niet tegenstaende dat de Woleken altoos uyten z.w. ende z.z.w.

over dreven, so sterck datse ons verschrickten, vreesende dat

ons de wint van daer af souden nae comen: maer wy hadden

ethjcke persoenen in ons schip, die 'tselfde alhier wel meer ghe-

sien ende ondervonden hadden, sonder datter yet naer volch-

den, waermede ons te vreden stelden, in voeghen dat wy met

dese voorsz. wint onsen wegh vervolchden; des middaechs we-

sende des dincxdaeghs, nam de hooghte vande Son op 29 graden

schaers, hebbende van te voren mijn gissinghe ende punt inde

Caert ghestelt, onsen wegh te wesen 100 mylen van de Haven Gissen hier

van Langasaque af: maer de Son en gaf so veel niet.
te^zijnvln'^

Des woensdaeghs den 26 en hadden de hooghte vande Son de Haven
° van Lan-

met, omdat het een betrocken Lucht was: maer hadden eenen goe- gasaque.

den n.o. windt ende voortganck, soo dat het scheen dat wy 30

mylen int etmael aen liepen, evenwel soo en rekenden ick niet

meer als 25 mylen, om dat my docht dat het schip niet te hert

*) Bestuurd.

Itinerario V 17
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sien hier en seijlden, wy saghen op desen dagh veel Sas-been ^) dryven

;

been dry-' dcdcn onsen cours z.w. aen, tot des morghens toe, ende om dat
^^^- de windt begonst te verstyven, so docht het my goet het landt

wat naerder te ghenaken, om 'tselfde te verkennen, daerom

liepen wy (van dat den dagh aenquam,) terstont west aen tot

des avonts toe, sonder nochtans land te vernemen, door dien

dat het met mist ende damp bedect was: maer door de diepten

ende gissinge vermoeyden 2) vijf ofte ses mylen van 't land te

37 vade- wcscn, de diepten waren 21 vadem, ende wesende teghens den
men diepte

i^a.cht met een doncker weder, liepen z.w. ende z.w. ten z. aen,
IS een teec- ' -t '

ken van 6 dien geheclcn nacht over, ende alst begonst te dagen, 'twelcke
mylen van . t t /• ^
't landt te was dcs donderdacghs, gisten ons met die Lagarto ofte Croco-
^^^^'

dille ^) (een Clippe also genaemt,) over een te wesen, te weten,

vijf ofte ses mylen 'tZeewaert daer van af, doch bevonden dat

het een weynich meer was.

Des donderdaeghs 'twelcke was den 27 vande maent, hepen

terstont (vandat het begonst te daghen,) w. aen naer 't landt toe,

ende ontrent te vier uren naer den middagh, sagen 't landt, te

iihas dos weten, d'Eylanden As Ilhas dos Camaroins ^), (dat is : d'Eylanden

^^"^^g°^°^' vande Garnaet;) Dese Eylanden en zijn niet te hoogh, so haest

d'Eylanden als wy die int ghesicht cregen; deden onsen cours z.z.w. aen, ende
vande Gra-
naet. een weynigh geseijlt hebbende, saghen een ander ront Eylande-

ken ghenaemt A Ilha do Baboxijn, 'twelcke ons recht voor uyt

lagh, soo haest als wy dit in 't ghesicht creghen; deden onsen

cours terstondt z. aen, om 'tselfde te schouwen, om dat wy daer

boven een quartier mij Is niet van af en waren; w}^ vonden alhier

De stercke SOO sterckc stroomeu, ende loop van 't water, en dat in ons [93b]

dr^°ven^^
favcur, dat wy 't voorseyde Eylandeken in een weynigh tij dts,

haer in twce oftc drie mylen achter uyt heten, in voegen dat wy alle

de van 't dien nacht z. ende z. ten w. ende oock z.z.w. aen liepen, ende in

imadeB^a^''^ uytcomen vande Maen deden onsen cours zuydtwest aen.

boxijn. Den 28 des vrydaeghs, begonsten wy met den dagh w.z.w.,

w., ende w. ten z. aen te loopen, des middaeghs ofte daer ontrent

wierpent loot uyt, ende vonden 29 vadem modder grondt, loo-

pende aldus op de selfde cours een weynigh tijts, quamen landt

te sien : maer was so bedompt datment niet en conste verkennen.

1) Ziep. 106, n. 1.

*) Vermoedden.

') Nabij Baboxijn (zie p. 230, n. 1) ; verg. kaart 288 Inventaris Leupe (Rijksarchief).

*) Ziep. 180, n. 3.
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dan ontrent ten 2 ofte 3 uren, beginnende wat op te claren, sien hier

saghen ende kenden het Eylandeken van Chinchon, ligghende ken^chfn-

n. van ons, worpen alhier 'tloot uvt, ende vonden 19 vademen «;^^" ^°°^-
'^ •' den van

sandtgrondt, sagen een weynigh daer naer van gheHjcken, de haer.

geheele Custe ende 'tvasteland van Chynen, liepen alsoo op dese

diepten alle dien gheheelen nacht over, op 19, 20 ende 22 vadem

diepten, met eenen soo claren ende helderen Hemel, datwyby-

naest den gheheelen nacht de Custe saghen, ende alst begonst

te daghen, so waren wy een weynigh verder als d'Eylandekens,

ghenaemt Os Ilheds de Ruy Lobo ^), ende quamen terstont te sien

het Eyland van Lamon, alhier begonsten wy sommighe stroomen

tegens te crygen ; Men heeft naer mijn gissinge vande Ilheds de

Ruy Lobo, tot het Eyland Lamon 10 mylen weeghs; wy saghen

alhier by 't Eylandt Lamon dat het water schuijmden ende hem-

den, te weten, naer de Zee toe, in voeghen dat wy dicht voorby

de Riffe heen hepen; Die geen die van lapan afcomt, moet altoos Loopen

eerst by d'Eylanden comen als by de Riffe ; dese Riffe streckt een Riffe

n.o. ende z.w., is periculues voor die gheen die van Macau ^i\ll^' pèri.

nae lapan vaert, wy liepen daer op drie mylen naer by heen, met cuiues is

een stereken n.o. ende o.n.o. windt, so dat wy een voortganck gheen die

hadden, dat het scheen 50 mylen in 't etmael te seylen : maer de af^'^aer^"

cracht van 't water en teghen-stroomen waren so gheweldigh, lapan

dat wy maer 25 mylen en seijlden; dese gheweldighe stroomen

ende loop vant water comt (naer informatie diese ons deden,)

uyt de Revier van Tancoan ; Dese stercke stroomen dueren al- Hoe lange

dus, tot datmen voorby 't Eylandeken van Ilheo Branco is, daer stercke

voorby wesende, loopen terstont de stroomen naer 't Eyland ^^^^^^'^^'^

Ilha do Leme ^) toe, welcke is gheleghen dicht byMacaw,wy hepen
altoos van Lamon af, w.z.w. aen, ende vonden inder waerheydt Een seer

desen wegh van Lamon af tot Ilhed Branco toe, seer cort: want^"^^ La-^

streken des nachts terstont alle onse sevlen, ende bleven also ™°° (^'^"
•^ men w.z.w.

ligghen en dryven, sonder seylen z.w. aen ghewent, altoos op de aenioopt)

diepten van 25 ende 26 vadem, ende int quaert ofte waecke Branco.

vanden naemiddemacht, begonsten onse schover seylen ^) met het

groote marsseijl op te hysen, loopende also west aen om op de op wat

20 vadem diepten te comen, twelcke is middeweghen van 't^j^^tmen

Canael daermen door moet, sagen terstont metten dagh 'tEy-i^^P^"^

1) Zie p. 252, n. 4.

») Zie p. 234, n. 2.

2) Ziep. 244, n. 1.
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moet om in land Ilhu do Leme, (dat is: 'tEylandt van 't Roer,) een weynigh

van"'t^Ca° ^6^de zydc van het backboort ghelegen; Dit Eyland do Leme
naei te co- schijnt (alsmcn daer o. en w. op aen comt), cleijn te wesen: maer

Ghedaen- alsment daer naer begint te ghenaken, ende 'tCanael dieper in

E^iand^i'i-^^^^' ^^° begint het grooter te werden, heeft int incomen aende

ha do Le- rechterhandt, twee Eylandekens ofte CUppen Ugghen, ende van 1^94^-1

me.

Twee Ey- ^^^^ ^^ voortaen, soo beghinnen d'Eylanden te strecken op een
landekens j-y ^q^ Mücau toe, als op een ander gheseydt is, etc.
int mco- •'

I. ^ j

men van

Leme. Dat 42. Capütel.

Een instnictie ende hreede verclaringe vande vaert van het

Eylandt Fyrando uyt lapan af, naer de custe van China

toe, tot de Haven van Macau, met alle de Coursen, strec-

kinghe, ende gheleghentheydt van dien, seer correct ghe-

apoincteert ende aengewesen, door een Portugeschen Piloot

ofte Stuerman.

Op wat "¥ X ie gheen die begeert te seylen van het Eylandt Fyrando af,

datoen I
Jnaer Macau ofte Canton in Chynen toe, sal (so haest als hy

loopen ^—-^uyt de Haven van Fyrando scheyt, so hy tijts ghenoegh

Fyrando heeft om te comen by 't Eylandt Goto,) terstont voortaen varen, en

ofTe ^^Can" ^^^ ^i^^' ^^^^ ^^^ ^iJ^ weeghs van Fyrando af setten, op de diepten

^°^- van 28 vadem, alwaermen hem ghereet ende veerdigh maken
mach, en zijn Boot vast binden, om des anderen daeghs met den

dagheraet 'tseyl te gaen.

Vermanin- So haest als ghy van hier ofte van Fyrando af 'tseijl zijt ghe-

fa^n^s^*^™^°
gaen, om uwen wegh te vervolghen, sult langhs 'tlandt van Fy-

'tiandtvan^'^^^^j hccn loopcn, tot het eijnde van dien, ende als ghy z.w.

loopen sal, acn loopt, (tot dat ghy by 't landt comt,) soo sult ghy wat meer

naei ^tus- draghendc houden ^) naer 't z.w. toe, soo sullen u blyven aende
schen Fy- ^g5^2yde 3 ofte 4 Eylanden, ende comende by 't uyterste van
randoende

_

^ -^ ' j j

Goto. dien in 't z. sult terstondt comen te sien het Canael, dat tusschen

Gheie- dit Eylandt ende 'tEylandt van Goto door loopt, door 't welcke

van^ een sult passcrcn; Voorby dit Canael is gheleghen een ander Eylandt,

^y^^^^'^* *^y tusschen 'twelcke ende 'tEylandt Goto sult van ghehjcken heen

loopen, als ghy door ende buyten dit Canael zijt, ende dat u

d'Eylanden blyven aende westzyde, so sult ghy langhs Goto

heen loopen, (tot dat ghy daer voorby zijt), 'tZeewaert in, om
1) Zie p. 237, n. 4.
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uwen cours te stellen en wegh te vervoorderen; soo 't gheviel

dat u de windt quam te stillen int door loopen van 't Canael,

mocht het daer wel anckeren, te weten, dicht by 't land van Goto; Piaetse in

men heeft in dit Goto seer goede Havens, die door ende weer door den^te anc-

passeren, waerom het gheen een Eylandt alleen en is : maer is
keren,

ghedeelt in veel afscheijtsels; Als ghy twee mylen van Goto af
^^""^^^^^

zijt, sult uwen cours w.z.w. aen doen, tot dat ghy de twee Ey- Goto
gheen Ey-

landekens (diemen noemt Xuma ende d'ander van Meaxuma,) landt is.

voorby zijt, welcke zijn gheleghen van dit Eylandt van Goto af, streckin-

acht mylen weeghs; Dese Eylandekens voor by zijnde, sult z.w. xuma^en-

aen loopen, ende naer 't z. vande voorsz. Eylandekens af, sal u
^^'^^tot"'

een ander Eylandt blyven ghenaemt Meaxuma, daer ghy oock Goto.

langhs heen mocht loopen, by dese voorsz. Eylandekens ist over

al seer schoon, sonder eenige vuyligheyt te hebben, noch by 't

Eylandt van ghelijcken; Dit Eylandt is gelegen op 3/1/3 graden, Meaxuma

sult tusschen 'tEylandt ende d'Eylandekens heen loopen; als een der-

ghy voorby dese ende 'tEylandt Goto zijt, so sult ghy z.w. ende ^^^^g^^

zuydtwest ten zuyden aen loopen.

Als ghy dit Eylandt ende d'ander Eylandekens voorby zijt, Hooghte

z.w. aenloopende als geseyt is, soo sult ghy recht op den hoeck de'^sumbór

[94&] Cabo de Sumhor aen comen, welcke is gheleghen aende Custe van ^^^^^ chi-
° " msche zy-

Chynen, op de hooghte van 281/3 graden, ende soo 't claer weder de.

waer, ende begheerden 'tlandt alhier te comen verkennen, moecht

het wel doen, so niet, so en wilt de Custe niet te naer ghenaken, oorsaeck

om oorsake vande veel Eylanden, die daer langhs by heen lig- ^^tnien

ghen: want sulter van buyten af by heen loopen, u daer altoos i^i^t dicht

so verde van afhoudende, alst u dunckt noodigh te wesen, om comen

daer vry van te wesen, en des nachts niet tusschen in te vervallen :

°^

want zijn aen dese Custe (te weten, vande C. de Sumhor af tot Van Cabo

Chincheu toe,) altemael Eylanden ; sult van ghelijcken op u hoede tot Chin-

wesen, niet te veer tZeewaert in te loopen, om te ghenieten de ^^'^\ Y|n!

\\inden die van overt landt waeyen, ende men heeft tZeewaert den.

d'Eylanden van cleijn Lequeo, (genaemt Lequeo pequeno,) en dat ^houwin-

vande Visschers, welcke liggen vant vaste landt verscheyden ge niet te
"'=' ' diep inde

ontrent 20 mylen weeghs. Somen eenen claren ende helderen Zee te loo-

nacht hadden, so machmen wel voor by d'Eylanden heen loo- ^^^'
'

. .
Gelegent-

pen, doch altoos met goeder acht ende opsicht, 'talderpericulueste theyt van

Eylandt dat aen dese Custe leijdt, is het Eylandt dos Camaroins Lequeo Pe-

ghenaemt, ofte vande Gamaet, 'twelcke buyten alle d'ander ^"^^"^^^^^

t'Zeewaert in steect ; lek heb tweemaels tusschen dat ende visschers.
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waer- 'tlandt ghepasseert, is een Eyland in tween ghedeelt, door een

ghe voor schucrsel ofte open die 't heeft; Vier mylen voorby dit Eylandt

cu/uesS^"^oortaen, is ghelegen een cleijn Eylandeken, 'twelcke vlack ende
eylandt effen met de Zee is, hebbende sommighe steenen n.o. waert van
dos Cama- °

roins. hem af steken, doch niet te veel, soo 't ghebuerden dat ghy alhier

Gedaente i^der nacht bv heen liept, sulter u van wachten met goeder op-
van een j r ' o jt

Eyiande- sicht ". want is cleijn ende vlack sonder eenighe gheboomten, sult

len van II- van gelijcken op u hoede wesen, voort Eylandt Bahoxijn, 'twelck

mar1)ins/"i^sghelijcx t'Zecwaert in steeckt, in voeghen dat soo wanneer

Waer- ghy dacr op verdacht zijt, met goeder wacht ende voor-raet,

ghe voor moccht alhier vryelijcken heen loopen: want en hebt u nieuwers

deken^^^^^^^ te vreesen dan van dat ghy voor ooghen siet, als geseydt is.

Desghe- So wanneer dat ghy zijt /5 mylen vande Caho de Sumbor af, (te

eWand
t°^ ^ wcten, vandc punt van het vaste landt te rekenen, en niet vande

Baboxijn. Eylandcn daer by gheleghen,) so sult ghy alsdan uwen cours z.w.

men \5 cLcn docu, loopeudc alsoo buyten alle d'Eylanden heen, waermede
mylen van- vcrsckcrt sult wcscu vau het eylandt Leqtieo pequeno, ooc mede so

Sumbor is, salu den tijt ende 'tweder wel wysen wat dat u te doen staet. Als

kerttTwe-ghyLg^wgo pequeuo voorby zijt, ofte wat eer, so het te pas comt,
sen van 't guit het land comen te verkennen: want is u noodigh dat te sien,
Eyland Le- °

queo om oorsake van het Eylandt Lamon, als oock mede om niet te seer

Coursen
t'Zcewaert in te wijeken ; men loopt dese Custe van Sumbor af tot

van Sum- CMncheu toe, n.o. ende z.w. ende heeft wat van n.o. ten n. ende
bor tot

1 1 •

Chinchue. Z.W. tCU Z. dOCh UlCt VCCl.

So wanneer ghy met Chincheu over een zijt, ende dat ghy 't

Cours ombyde mereken van 't landt, ofte door de hooghte van de Son

m"on o°m te verkent hebt, wesende 4 mylen van 't landt af, soo sult ghy
loopen. uwen cours z.w. aen doen, om buyten 'tEylandt Lamon

heen te loopen, ende so ghy begheerden binnen dese Eylande-

kens door te passeren, moecht het oock wel doen: want isser

schoon ghenoech, ende en hebt nieuwers van te vresen : maer soo

ghy sorgh haddet Lamon te missen, so ist beter te loopen, als bo-
Geiegent- yg^ gheseyt is : want sult aldsan verscheyden genoech vande Riffe [^Sa]

een quade van Lamon afloopcu, die seer quaet is, sult alhier seer goede op-

Vermanin-
^^^^^ hebben: want als ghy Lamon voorby zijt, so sult ghy uwen

ge datmen cours nemen naer de Eylanden van Lanton toe ; d'Eylandekens
dc cours
aismen dicmcn heeft aleermen by Lamon comt, zijn ghenaemt Os Ylheds

Lamon is
^^ Ruylobo, dat is : d'Eylandekens van Ruylobo, vande welcke dat

na Lanton van 't n.o. het cleiinste is, wesende 'tander een wevnieh grooter,
nemen sal.

•" j o o
Namen op het grootste zietmeu sommighe wildernisse staen ; Van hier af
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tot Lamon toe zijn 7 ofte 8 mylen, heefter vande zyde van ter vande Ey-

Zeewaert 20 vadem diepten, met schulpkens op de grondt, sult |^en*^
Vy '^'

van hier af loopen z. w. aen, ende houdende een wevnigh naer 't z.
Lamon

^ ^ o comt.
w. ten z. toe, ende soo 't by daegh waer, sult terstondt d'Eylan- cedaente

dekens (die aen 't eijnde vande Riffe van Lamon liggen) comen
^^^^^^ ^J^

te sien, waer van de voorsz. Riffe af comt, streckende van ander- Ruyiobo.

half tot twee mylen toe veer, op dese voorseyde cours sult seer de^^gr^onT

wel loopen, ende soo 't by nacht waer moechter u van wachten, en bydeesEy-
^ •' landen.

Op u hoede wesen. Geiegent-

Loopende op de voorseyde cours van z.w. aen, so sult ghy t'Zee-
gg^^R^f^b

waert vande steenen van Lamon afloopen, wilt altoos u beste doen Lamon.

om alhier des daeghs voorby te passeeren, ende als ghy 'tEylandt

Lamon gepasseert zijt, so hout u terstondt naer 't landt toe, om
daer langhs by heen te loopen ; Van Lamon af tot ontrent / 5 mylen streckin-

weeghs voortaen, so strect de Custe van 't vaste landt n.o. ende cust ^van

^

Z.W., ende van daer voortaen o.n.o. ende w.z.w. tot het Eylande- Lamon \5
' J mylen veer

ken Ilhed Branco toe, twelcke is ghelegen verscheyden vande tot iiheó

Custe af, ontrent vijf mylen op de hooghte van 22^/2 graden, te Hooghte

weten, recht teghens over den inwiick, A Enseada de bona Ventura ^) "^^^ ^^^^°
° •* ' Branco.

ghenaemt, dat is: den Inwijck ofte Bay van het goet avontuer; ceiegent-

Men mach dicht by dit Eylandeken Ilhed Branco heen passeren, so ^^^ '^^^^

wel vande zyde van 't landt als tZeewaert, naer 't u te pas comt; deboa ven-

voorby dit Eylandeken wesende, so beginnen terstondt d'Eylan- ^^g^. ^^^

den van Canton, op een ry geleghen ; Van dit Eylandt Ilheó Branco de Eyian-

af, tot het Eyland Ilha de Sanchoan ^) toe zijn 50 mylen. Canton be-

Als ghy Ilhed Branco voorby zijt, soo sult ghy w.z.w. aen loopen
; c'."'^^^'

men heeft van Ilhed Branco af tot Macau toe 24 mylen, te weten / 2 ghe van
vcrschcy-

mylen, tot datmen in 't Canael ofte 'tgat van tusschen d'Eylan- den piaet-

den 3) in comt, ende van daer af ander / 2 mylen tot Macau toe,
^^"'

sult u beste doen om te loopen door 't eerste Canael dat ghy vint,

by 't welcke zijn gheleghen sommighe hooghe ende ronde Eylan-

dekens *) ; dese Eylandekens sullen u blyven aende zyde van het

n.o. ende heeft aende zuydtwest zyde twee Eylanden ^), waer van Gedaante

'teen seer hoogh ende steijl af ghebickt is, hebbende aende zyde hmden.

van ter Zeewaert een Steen-chppe ligghen, met dese hooghe ende

') Niet aangetroffen.

-) St. John; zie p. 115, n. 2.

') Lema Channel.

*) Pu Toi Groep.

') Tam Kan etc. : de Lema eilanden.
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Wanneer kale Eylandekens over een zijnde, sult aende noordtzyde daer van

monT^° an ^^' ^^^ §^^ °^^^ mont van een Canael ofte doorganck sien, daer ick

't Canael noyt door geloopen hebbe ^) , dan latende de voorseyde Eylande-

comt. kens aen stuerboort, loopende also z.w. aen, sult terstondt de mont

van 't Canael (daer ghy duer moet,) comen te sien ^), al ist schoon

dat het u smal schijnt te wesen, is niet teghenstaende seer goet:

want ick heb daer wel by nacht in gheloopen, sult als gheseyt is.

Cours om die voorsz. groote Eylanden tZeewaert laten, ende loopen met de
na Macau ^jQg|. ^^^j. binnen toe, west, west ten noorden, ende west noord
toe te loo- ' ' '

pen. west aen, soo sult ghy recht op Macau aencomen, oock mede soo [956]

sal de windt ende 'tweder u wel wysen wat u te doen staet.

Diepten 15 So wanuccr ghy comt van lapan af, recht teghens de Caho de
myien van Sumbor ovcr, daer 15 mylen t'Zeewaert af wesende, soo worpt het

\^esende. loot uyt, sult daer van 40 tot 50 vadem diepten vinden modder

gront, met veel stroomen van vuyl water, als ghy 't landt int ge-

sicht hebt, so sult ghy daer langhs by heen loopen, tot die laeste

Gelegent- eylanden van Chincheu toe, die 8 mylen t'Zeewaert insteken, byde

ïf^anden^
welcke sult vindcn boyen van netten ende fuijcken, met vlueghels

van Chin- ende vlagghen, die de Visschers van die contreye daer tot merck-

teeckenen op stellen; Van hier af tot Chincheu toe zijn 12 mylen.

Teeckenen Rccht teghens dese voorseyde boyen met de vlagghen ende

Eyiandf
^ ^ vlucghels over, is ghelegen een Stadt ghenaemt Guara ^) ; van dese

Gelegent- Stadt af sult u tcrstoudt naer 't landt toe houden, ende om te ken-

stadt^Gua^ iien de Somcu, (dat zijn de Chijnsche Carveelen ende Bareken,)
^^- diese in dese contreye ghebruycken, so is te weten, datse maer een

Kenteijc- seijl en voeren ; nu om naer uwen wille by het landt te comen, soo

d^^^ch'*"^
sult ghy west aen loopen, oock mede sult weten dat de Varella van

sche Car- Chinchcu (dat is: de baecke ofte kenteijcken van Chincheu,) een
VGClCD CIl"

de Bare- hoogh landt is, geleghen langhs d'incomste van Chincheu heen,
^^"" hebbende vande zyde van 't z.o. een hoogh landt, loopende nae
Gedaente -^ ö » r
van de Va- 't Z.W. al dalende af, streckende tot teghens een Eylandeken over,

Chincheu. gelegen 3 ofte 4 mylen t'Zeewaert in ; langhs de punt vande Varel-

piaets van- la heen is gheleghen een Eylandt, te weten, een mijl weeghs vande
dc sclvc

Beschrv- V^^^ vcrschcyden, van 't welcke steect een Riffe van sant of, heb-

vinge van bende met leegh water twee vadem diepten, streckende tot on-
verschey-
den Eyian- trent een schoot van een Gotelmgh verde, naer 't ander boven ghe-

een Rif.
^ mcutioneerde Eylandeken toe, gheleghen recht over d'incomste.

*) Het vroeger reeds door den auteur ontraden Lantau Kanaal.

') De toegang(-en) bewesten het Lantau kanaal.

') Niet nader te bepalen.
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'twelcke streckt inde lenckte oost ende west, hebbende int midden Diepte van

eenen scherpen bergh, ende naer 't zuydtwesten, soo loopt het Rif.

voorsz. landt (van Laylo^) genaemt,) seer leegh af, alhier wesende, Hoe het

soo is men daer dicht by, ende en hebt anders niet te doen dan de l^vIo ^a"

punt om te loopen, ende setten 't op 4 vadem modder gront ; aen- i°°pt. mits
^ -^ '^ ° gaders de
de zyde van t noordtoosten ligghen sommighe Eylandekens, te piaets van

weten, dicht byde punt van Laylo, ende twee mylen t'Zeewaert Eyirnde^n.

daer van af, heeftmen de diepten van 20 vadem ; 'twater van dese Diepte en-

contreye is seer blaeu ; Van hier af naer Lamon toe, te weten, 3 ofte ^®^ wa\T/

4 mylen van 't landt af, so en passeertmen boven de diepten van ^ myien

/8 tot 20 vadem toe niet, ende wesende van Chincheu naer Lamon landt van

toe, so sult ghy op de grondt vinden, dun cleijn sandt, met som- ^^
°'

mighe schulpkens onder een ghemenght, ende zijnde teghens

Chincheu over, ofte naer 't noordoosten toe, soo sult ghy daer

modder grondt vinden, met die selfde diepten van / 8 ende 20 va- Diepten te-

dem, ende recht teghens Lamon over, heeft men sommigh swart cMncheu^

sandt op de grondt, etc. wesende.

Dat 43. Capittel 2)

Een verclaringe om te loopen uyt ende in, door die Canalen ende

gaten van tusschen d'Eylanden ende Glippen van Macau,

met alle de merck-teyckenen ende rechte kennisse van

dien, om daer door te seylen tot in ende uyt de Haven van

Macau, etc.

Si
[96a] ^ ^ 00 ghy begeert te seylen uyt Macau, soo weet dat soo haest piaets daer

-als ghy u anckers licht vande Ree daer de schepen hgghen af, j^
^
Macau

('twelcke is recht teghens over het Bolwerck van Gaspar Bor- ^P ^^
^^^

gies,) soo sult ghy terstondt (noordoost) comen te sien een witte

vlecke, staende boven aen den berch, ende hebt terstondt naer het

oosten twee huevelen, makende met den bergh van de witte vlecke Beschnj-
1 . . vinge van 3
drie te samen. huevelen.

Men heeft den tweeden huevel ('twelcke den middelsten is),

bloot en gantsch ontdeckt staen, schynende door de Roodtsen en-

de Glippen (van het opperste van 't velt dos Patanas ghenaemt,)

•) Naam niet aangetroffen.

') Daar de auteur de te zeilen koersen niet opgeeft, en geen der Portugeesche namen

op de oude Hollandsche kaarten of op de moderne zeekaarten voorkomt, is deze

zeilaanwij zing niet nader toe te lichten.
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heen, twelcke te middeweghen van het Canael is, zijnde tot by de

laeste huysen vande Stede ; Soo wanneer ghy met de voorseyde

huysen over een comt, soo sult ghy terstont den derden huevel

ontdecken, in voeghen dat soo wanneer ghy niet die sant punt

Een sant (ghelegen dicht by de Varella dos Mandorijns ghenaemt,) over

Vareiia'dos ^^^ ^^J^' ^° ^^ ^^^ voorseyden huevel bynaest gheheel ontdeckt, al-

Mandorijns. waer sult hebben vijftehalf vadem diepten, te weten, met hoogh

den^ twee- water van een sprinckvloet ; Soo haest als ghy de sandt punt ghe-
den huevel. pg^ssggj-^ zijt, SOO sult ghy beginnen meer diepten te cryghen, te

weten, vijf ende sestehalf vademen, loopende op deser manier,

sult recht op een ghebroken landt (gheleghen aen d'ander zyde,

Piaets van teghens over 'tEylandt ghenaemt Ilha do Bugio, dat is : tEyland

do Bugk)/ vande Meerkatten,) aencomen.

Als ghy comt op de voorseyde diepten, soo sult ghy in het zuy-

den comen te sien een open, 'twelcke ghenaemt wort A Enseada de

Gelegent- Gofisulo Vuüz, dat is : den Inwijck ofte Bay van Gonsalo Vaaz, heeft

inwijc^van ^^^^^^ ^^ ^^^ berchsken, ('twelcke hem verthoont ghehjck een
Gonsalo Eylaudekeu ofte CHppe,) staende aende oostzijde, ende aende

westzijde heeft het twee uytsteeckende punten, als ghy dese twee

punten aenden anderen brenght, soo zijt ghy int midden van het

Bekere Canael, sult daer acht op hebben dat d'een altoos met d'ander over

om^de diep- ^^^ comt : waut sult met dese mereken op het diepste ende het
ten te vin- beste heen loopen, 'twelcke is op 27 span waters, te weten, met een

sprinckvloet, ghehjck als ick daer ghevonden hebbe inden tijdt

van de Monson, ofte Conjunctie, dat men naer lapan vaert, heb-

bende eenen oosten windt, want met de noorde winden heeft men
daer minder waters ofte diepten.

Is een steen Om UU te wetcu wanneer dat ghy soo verde zijt als de Bancke,

n*^^^aen^°'t
^^^ ^^ ^^ wetcu, dat noordcn aen naer het Eylandt A Ilha do Bugio

Eyiand A toe, gheleghen is een Steen-clippe, die hem in 't schijnsel verthoont

Bugio, is ghehjck een bewassen huevel, welcke leydt 'talder-noordelij ckste

aen te^sien ^^^ ^^^ d'ander, ende langhs de strandt heen heeft het een ghe-
ais een be- cloveu Rootsc, vau twce puntcu ; als ghy de voorschreven Steen-
wassen

_

r o ^

huevel. cHppe, (wclcke een bewassen huevel schijnt te wesen,) met die

voorseyde gheclovenRoodtse (recht in 't midden) over een brenght,

alsdan soo zijt ghy op de voorseyde Bancke, ende soo wanneer het

voorseyde merck-teycken van d'een ofte d'ander zyde oneffen

staet, soo sult ghy terstondt meer diepten vinden, 'twelcke sal

wesen aldus, te weten, loopende uwen cours van zuydtoost recht

op het dickste ende grofste landt van d'ander zyde aen, totdat ghy
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comt op de vier ende vijf vadem diepten, 'twelcke is de punt die-

[96&] men noempt vande Varella, ende begherende te lopen door het

ooster Canael, soo sult ghy zuydoost, ende oost zuydtoost aen Door 'toos-

loopen, totdat ghy 't Eylandt genaemt Ilha do Lastro ontdeckt loopende^^^

hebt, te weten, tot gheheel by het eijnde van 't Eyland do Bugio, ^"^* shy

alsdan soo en ist niet goet meer zuyden aen te loopen, om te schou- o.z.o. aen-

wen die steen die teghens het landt vande Varella over leijdt ; Soo den"iiha do

wanneer ghy 't Eylandt do Lastro ontdeckt hebt, als gheseydt is, hee^Hg!^
soo moeght ghy by die voorseyde steen heen loopen, tot op die ghende by

I. i-T ende van 't

lenghte van twee Labels nae ; sult alhier hebben die diepten van Eylandt do

28 tot 29 span toe, te weten, met een sprinckvloet.ende om te we-
^^^°'

ten wanneer men de steen aldernaest is, soo weet dat het sal we-

sen, soo wanneer ghy d'eerste Clippe (van de twee die aende noordt

zyde van het Eylandt do Lastro ligghen,) gantsch ende al ont-

deckt siet, alsdan zijt ghy ontrent een steen-worp van de voorseyde Mereken
om te we-

steen af, op de diepten als gheseydt is, ende soo wanneer ghy de ten oft ghy

tweede Clippe gheheel ontdeckt, so zijt ghij boven de steen
; ^ijt.

^
^^^^"

Van ghelijcken so machmen het weten by een ander merck-teijc-

ken, 'twelcke is een witte vlacke, staende aenden bergh diemen

boven over de Stadt heen siet, ende heeft een steen, 'twelcke hem
verthoont ghelijck als een Mans hooft.

Soo wanneer ghy de voorseyde witte vlecke brengt te middewe- Dack ende

ghen van 't dack, vant huys van Don loan d'Almeyda, alsdan soo Dcm loan

zijt ghy met de voorsz. steen over een, alsmen daer voorby is, soo
canmen*''^^

ist goet 'tlandt van het zuyden te genaken, in sulcker voegen dat mereken
by nemen.

ghy de twee derdendeelen laet aende zyde vande Stadt, ende een

derden deel aen de zuydtzyde, loopende op dese manier, sult meer

diepten hebben dan te middeweghen, tot dat ghy op de Bancke

comt, welcke niet meer dan 26 span waters heeft, te weten, met

het hoogh water van een sprinckvloet, ende begherende te weten

wanneer dat ghy daer beghint over te comen, soo weet dat het sal

wesen dat wanneer u de dwers ofte zy-duer van de groote Kercke, De zydeur

met het dack van een huys (dat aende strandt staet,) over een g^^ote
^

comt, 'twelcke respondeert op de wech die vande selfde duer, Kerck, en-
^ ^ de een huys

recht naer de strant toe comt, in voeghen dat u de duer gheheel op strant

ontdeckt bhjft, alhier heeftmen 27 ende 28 span waters ofte diep- diepTtedoor

ten, 'twelcke sal wesen, soo wanneer ghv comt te sien en te ont- ^^^^ °^^^
' o j een comen.

decken, het Clockhuys ofte 'topperste.vandeKerckvanSaw Paw/o^) , -^^^yx an-

met eenen bergh, die achter de selfde Kercke staet, ende soo haest ^^^ merc-

Komt voor op PI. 22, 23 (vol. 1) van Wieder's Monumenta Cartogxaphica.
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ken vande als u het sclfdc Clockhuys bedeckt blijft, soo sult ghy terstondt

San*^PaJ^^^ meer diepten vinden, te weten, 32 span, dat zijn vier vademen, dit

sal wesen teghens over de plaets daermen het versch water haelt,

ende loopende een weynigh voorder aen, sult 4^1^ ende vijf vadem
diepten vinden, te weten, met een sprinckvloet ; Dit was de Ree

daer het Schip Sanda Crus (een schip van seven ofte acht hondert

vaten,) gheanckert lagh, ende soo wanneer hetselfde omdraeyden

met d'ebbe, soo bleef het halve Eylandt van Lastro ontdeckt, al [97a]

hoewel het een stuck weeghs van het landt af was ; men heeft een
Twee Clip- geer goet teycken ofte merck, om te weten wanneermen het landt
pen door " •'

den ande- vande zuydtzyde aldernaest is, soo salmen naar het Eylandt Do

ken, soTs- Lastro toe, te weten, noorden daer van af twee Glippen sien. Als
men recht

j^gj^ dcsc twcc Glippen door den anderen steken, alsdan soo ismenm t diepste ^^ '

van 't Ca- op het diepste van 't Ganael, tot dat men over de bancke is, etc.
nael.

Dat 44. Capittel.

Van 't loopen vande stroomen ende wateren, op de vaert ende

wech van Malacca na Chyna toe, op den tijt van de Monson

ofte conjunctie, datnien van Malacca nae Chyna vaert.

Vande Cus- / ^ ultweten datvan 't Eylandt Pulo Catao' ^)af (gheleghen aende

champa of ^^^Guste van Champa, van 't landt Camhoja,) tot die Varella toe

*a so^ioo-
^^—^('twelck is een plaets, gheleghen op den wech van Pulo Catao'

pen de af nae Malacca toe, aende selfde Guste van Champa, ofte Camhoja,)
stroomen

,

seer sterck so loopen de stroomen seer sterck nae t zuyen toe. Van t Eylandt

den.
* ^"^ Pulo Catuo' af 5 mylen voortaen, soo loopen de stroomen seer ge-

weldich na 't Eylandt Champello, ^) ende den Inwijck^ £wsea^a de

Cauchinchina toe.

Drie maen- Item, inde Monson van Chyna, dat is, alsmen van Malacca af

hfe^ "de^"^ scheijt inde maenden van October, November, ende December, so
stroomen loopen daer de stroomen nae 't n.w. toe.
nae het ^
n.w. toe, Vande maent January voort aen, so loopense nae 't z.w. (dat is
daer nae
nae 't z.w. nae de drooghten) toe, daerom moetmen daer op verdacht wesen
Vande ghe- jngt goet adviis voor de gheen die alhier beeeert te varen, dat als
tyden ende o j o o

het wassen ghy begint te ghenaken de contreye vande drooghten (die tegens

teren van de Guste van Champa over legghen) tusschen dien ende de Guste

') Ziep. 110, n. 1.

^) Ziep. Ul,n. 3.
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incomende, so loopen de stroomen so crachtich nae 't zuyen toe, Maiacca.

als een steen-worp vander hant, ^^^^ ]°o-
^

,
pen de

Advertere u dat ghy niet en wilt comen int ghesicht van 't Ey- stroomen
crschticli

landt Ayfiao', soo 't niet en waer met eenen noorden wint: nae het

want hebbende eenen oosten wint, soude in groot perijckel wesen. ^"y^^"-

Den 9 Junius hebbe experientie ghedaen vande ghetyden van

Mallacca, te weten op de Ree daer de schepen leggen, ende

bevont dattet volle Zee ofte hoogh water was te half tien uren

des voormiddachs, wesende den eersten dach vande nieuwe Maen,

ende op dese tijt so wast water al een derden deel ofte meer ge-

vallen inde mont vande Revier van Mallaca, door oorsake dat

die stroomen ende wateren vande Revier seer sterck af loopen, en

d'ebbe ende vloet loopen n.w. ende z.o. op de voorsz. Ree, want

also wenden haer de schepen, te weten alst vloeyt, naet z.o. ende

alst ebt, nae 't n.w. ^)

Dat 45. Capittel.

Vande waterstroomen van alle de contreyen, van Malacca af, al-

le de custe ende vaert langhes na Chyna, lapon ende Nan-
qitijn toe, ende op wat tyden ende daghen van 't iaer, etc.

Inden eersten, vande Haven van Patane af, (ghelegen aende

oostzyde van 't land ende Custe van Malacca,) tot het Eylandt

Bintao' ^) toe, ('twelckeleyt bydeStraetvanSwga^wm, onderde

Linea Aequinoctiael,) loopen de stroomen ende wateren altoos nae Hier loo-

het zuyen alle de voorseyde Custe langhs, tot het voorsz. Eylandt wateren

toe, te weten, inde maenden van November ende December. ^^^^
^li?-.'' ' men altijt

Van 't Eylandt Pulo Condor af, (gheleghen teghens over d'Ha- nae 't zuy-

ven ende 'tlandt van Camhoja) tot het Eylandt Pulo Timao'
, (ge-

leghen aende oostzyde vande Custe van Malacca, te weten, ten ty-

den datmen van Chyna afcomt, op de cours van ter halver streeck

van't zuyen) soo loopen de stroomen nae het Eylandt Borneo toe,

ende comende opde halve streeck nae 't z.w. toe, so loopen de

stroomen nade Custe van Pan toe, welck leydt aende Custe van 't

landt vande o. zijde van Malacca.

Van Pulo Condor af, nae 't Eyland Pulo Sesir (gheleghen teghens voorby

over de Custe van Camhoja,) so loopen de stroomen nae 't oosten, ^"^^ J^^^

) Deze alinea is overgenomen uit de lijst der „fauten en erraten".

') Ziep. 102, n. 1.
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na China, cndc voorby Pulo Sesir, de wech na Chyna toe, loopen de stroo-

ïroomen"^^ men na de Custe van Champa toe. Vande valsche Varella, ('twelck [976]

nae de cus- igy^ /5 mylen vande rechte Varella, gheleghen aende Custe van

Champa Camboja) so loopen de stroomen oost aen, te weten, vijf ofte ses
*°^"

mylen vande Custe af; Dit is te verstaen in 'teynde van Julius,

ende de maent van Augustus.

Aismen In de Mousou vande z. winden, alsmen van Malacca nae Chyna
van Maiac-

yagj-t, soo loooeu de stroomeu, te weten, inde Golfe van Pulo Catao'
ca nae Chi- > r
na vaert, tot het Eylandt Aynao' ^) toe, na den Inwijck A Enseada da Cau-

stroomen chifichtna, dit is te verstaen tot het laetste van December toe ; ende

droochten
"^^^ Januarius voort aen, soo beginnen de stroomen in dese Golfe

to^- ende voorsz. contreye, te loopen na de drooghten toe, die teghens

over de Custe van Champa ende Camboja, (te weten, van d'ander

zyde) heen strecken, ende hoe het later (van Januarius af) in 't

jaer wort, hoe datse stercker ende gheweldigher nae de drooghten

toe loopen.

In de Mon- ÏT^de Monsou van Chyna, te weten, als men van Chyna af nae
son van Malacca vaert, soo loopen de stroomen seer sterck, van't Eylandt
China na ' r j

Malacca Pulo Catao' af, tot nae 't Eylandt Pw^o CawtzV 2) toe, zijn beyde

loopen 'de gaer gheleghen by de Custe van Camboja ofte Champa.

stSc^Tan 'Tgheschiet somtijts datmen vanden 2Q Julius tot den 4 Augus-
Puio Catao tus, vande Varella af, tot Pulo Catao' toe, stilten crijcht, ende als-

landt Pulo dan so crijchtmen de Terreinhos, (dat zijn winden, die van over 't

Cambir toe.
^^^^ wayeu) van uyten westen ende noordwesten, ende de Vira-

goins (dat zijn de winden van uyter Zee) van't oost zuydt oosten,

ende o.n.o. ende comende in 't noorden, loopen terstont nae het

zuyen, waer nae terstont de stilte volcht, tot dat de Terreinhos of-

Sekere te laudwiuden weder op comen. Dit is te verstaen tot op 2 mylen
winden die yaude Custe af, en niet verder : want zijn winden, die alleenlick
alleen aen "

de Custe aende Custe regneren, als wy op ander plaetsen ghenoech ver-

' claert hebben, daer wy van de winden Terreinhos ende Viragoins

ghehadt hebben.

De stroo- Alsmen vaert voorby 't Eylandt Lequeo Pequeno, (ofte cleijn

STsUvTe^t^ Lequeo) nae 't land van Bimgo toe, gheleghen in 't Eylandt lapan,

aen voorby go loopeu in die coutreye de stroomen (te weten, tot het Eylandt

landt Le- Tanaxuma toe) oostwaert aen.

queno nae Vande 30 graden noorden aen, tot een weynich meer als te mid-
't land deweghen vande wech nae lapan toe, soo loopen de stroomen, (te

1) Ziep. 113, n. 2.

») Ziep. liO, n. 2.
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weten van die contreye af, tot die Custe van Chyna toe) noorden Loopen

aen na den Inwijck A Enseada de Nanquijn toe. Dit is te verstaen
„fjjj

^^3°°"

inde Monson vande zuve ende zuvdtweste winden. ^en in-
•^ -^

.
wijck a En-

In dese Monson vande zuye ende zuydt weste winden, so loopen seada de

de stroomen van het Eylandt Pido Tayo ^) af (gheleghen voorby het toe!^^^'''°

Eyland van Aynao' aen de Custe van China) tot na het Eylandt

van Sanchoan ende d'Eylanden van Cantao' , nae 't zuydt westen

toe.

Dat 46. Capittel.

Vande ghetyden vande wateren, van 't vloeyen ende ebben by de

daghen ende uren vande Maen inde Haven van Macau in

China, met de hoochte vande selfde haven by experientie on-

dersocht door een expert Piloot ofte Stuerman.

u[98a] "f X en / 9 September, hebbe experientie ghedaen vande getyden wanneer

^van Chyna, te weten, binnen inde Haven van Macau, we- water^*inde

sende opden dagh vande volle Maen, en bevont dat het vol- Haven van
^ °

_
Macau is.

wassen water 2) was, des voormiddaeghs te half neghen, ende een

weynich meer nae negenen toe ; dede dese experientie vande volle

Maen, om te sien oft zy oock met de nieuwe over een quam.

Den 3 Febniarij , anno / 585 hebbe de hoochte vande Son ghe- Hoe veel

nomen, die doen ter tijt was op de / 3 graden vande Linie af, ende fiacau van

bevont dat dese Haven van Macau gheleghen is op de hoochte van j^g^j^^^^^^

22^/3 graden ruijm, hebbe alsdoen 00c ghehjckelicken d'experien-

tie gedaen vande ghetyden van't water inde selfde Haven, ende

bevont dat het volwassen ofte hoogh water was een weynich over

den middagh, wesende den 3 dagh vande nieuw Maen, in voegen

dat na de calculatie van 't selfde, so comt het te wesen den

eersten vande nieu Maen volle Zee ofte hoogh water te / O^/g uren

des voormiddaeghs, welcke experientie ick alsoo mette nieu

Maen bevonden hebbe.

Den /6 Februarii, anno 85 hebbe experientie ghedaen vande Met een
-^ ^

. . . volle Maen
ghetyden, binnen inde Haven van Macaw, wesende mde oppositie te Macau

vande volle Maen, ende bevont dat het den eersten dagh vande teTmidde^ii

Maen vol ofte hoogh water was, te half twaelven des middaeghs. op ^^^
,

,

° ' ° dagh te \2

Den 2 Junius anno 85 hebbe experientie ghedaen vande ghety- uren.

1) Zie p. 114, n. 5, niet 150, n. 5.

*) D.w.z. hoogwater.
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Inde Ha- den binnen in de Haven van Macau, ende bevont hoogh water te

Macau is wesen, recht op den middagh, wesende den 4 dagh vande nieuwe

ie**^de°^us-
Maen, in voeghen dat het selfde ghecalculeert bhjft, makende den

ten van eersten dagh vande nieuwe Maen hoogh water te 9 uren des voor-
Chyna, en-
de ebbet middaeghs : maer is te verstaen, dat dese water getyden van Chy-

n1efait^%^ii3- i^i^t effen uyt en comen nae de rechte rekeninghe, dan vier

alleens. daghen voor, ende 5 dagen nae de conjunctie vande Maen: want

alsdan heeft men soo veel waters als den derden dagh, 'twelcke ick

voor ghewis affirmere, om dat ie het wel ende dikcwils geexperi-

menteert hebbe; D'oorsake daer van is, om dat het voor aen alte-

mael eylanden ende Canalen zijn, dat so wanneer de wateren be-

ginnen te vallen, en loopense geen drie uren uyt, ende wesende met

winden van uyten oosten, so vallen en loopense noch rasscher af.

Dat 47. Capittel.

Vande teijckenen ende Prognosticatie, vande tyden, weder ende

wint, aen de gheheele Custe van Chyna, ende op de vaert na

lapan toe.

w;
'esende inden tijdt vande Monson, van de z. ende z.w.

winden, soo heeft men voorseker (aende gheheele Custe
Is voor ons \ ^ vanChvnenendevaert na /fl^awtoe) dat SOOWanneer de
vreemt -^ ' '

datmen winden vande Monson wayen, ende datse van daer na het oosten
hier wGct
wat win- loopcu, datse van't oosten niet weder nae 't zuyen sullen keeren:

feT "^wayen
^^^^ sulleu van daer nae't noorden loopen, ende van daer afwat ge-

ende wan- waeyt hebbende, sullen weder nae 't oosten keeren, ende dan van 't rgsfti
neer.

"^

.

'^ '

oosten nae het zuyen, ende soo teenenn.o. wmtwaeyden, sooghe-

beurt het welvan daer af nae ' t z .w . te loopen , sonder nae ' t o . te kee-

ren, doch seer selden : maer het sekerste is, als boven geseyt is, comt

ooc dickwils van 't noorden af nae het zuyen toe, sonder nae het

oosten te keeren, welcke het ghemeenste is. So wanneer men in 't

ondergaan van de Son, daer over heen heeft scmmighe roode wole-

ken van een coluer, als ghesoden granaet, dat is, seer fijn root, ende

Aende Son- dat de Son veel stralen van hem gheeft, so dat hy schijnt furieus

nen oft on- ende dreygheude te staen, so ist een teijcken ofte voorsegginghe
weder sai y^^ qq^ groot onweer, ende navolgende tempeest ; Van ghelijcken,

gheiijcks als de Maen int op ofte onder gaen, haer op deselfde manier ver-

Mane. thoont, bcduijt het selfde van tempeest ende onweer.

Aen de Son Als dc Sou int opgacn so schoon ende claer uyt comt, dat men
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daer bescheydelicken in sien mach, ende zijn circuit ofte rondich- te sien oft

. , . .--i goet weder
eyt perfectelijcken moecht onderscheyden, soo ist een teijcken van sai sijn en-

goet weder. Van ghelijcken hebbende die selfde effecten in 't on- gtüsai s^jn^

dergaen. Soo wanneer de Son in't, op, ofte ondergaen root, ende oo^k het-

van een doode coluer is, ende datmense rondts om mach sien, son- de Maen te

der eenighe stralen van hem te gheven, beduijt stil weder; Desge-
^^^°'

Hjcks vande Maen.

Inde tyden van de Monson, te weten, als de n.o. winden ghe- Aende

meenhjcken wayen, so dan de woleken in 't ondergaen vande Son ^e het

van een roode coluer blyven, so beteyckent het n. winden ; alsmen Ig^^fJ^gfe^Q

op 't water hier en daer siet dryven sommigh schuijm soo wit al wat weder

Catoen, vande lenghte van een vinger langh aen een, so beduijt het zijn sai.

tempeest ende onweer. Dese schuymen comen vande cleyne Zee-

slacken, die men daer veel heeft.

Soo daer inde Maent van Julius ander winden wayen, als die

vande Monson, loopende van d'een op d'ander, tot datse ten ket-

sten comen in 't n.o. soo heeft men voor gewis storm ende onwe-

der.

So men van 't Eylandt Lamao' af, tot deC. de Sumbor toe, inde Xeeckenen

Monson van de z. ende z.w. winden, eenen o. wint crijcht met der.

hette, ende sommighe groote droppelen waters, beduijt onweder.

Dat 48. Capütel.

In wat maenden ende daghen datmen tempeesten ende onweder

is verwachtende aende Custe van Chyna.

van onwe-

Vanden 7 tot den / / lunius, heeftmen ghemeenlicken ende vanden 7

dickwils aende Custe van Chynen groote tempeeste. ^y* ^H g{g'.

In 't begintsel van lulius, tot den 26 vande selfde maent, meeniick
o onweder

SO en ismen aende Custe van Chynen, noch dagh noch ure ver- aende cus-

sekert van torment ende onweder: want men alle desen tijt doorga

veel stormen ende tempeesten heeft, sonder dat de wint yewers in Septem-

plaets hout, loopende van d'een op d'ander. Vanden \2 Augusti october ist

voortaen, met die gantsche maent van September tot het eynde
fi|^cTonwe-

van October toe, so en heeftmen op alle desen tijt gants gheen der in Chi-

versekertheyt van tempeest ende onweder.

Itinerario V 1^
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Dat 49. Capütel.

De tyden van 't goet weder aende Custe van Chyna.

Vanden 26^ ^6 gehcelc maent van lunius, uytghesondert vanden 7 tot
lulius tot

den 12 Au-D den / / heeftmen seer selden onweer, want behalven die ghe-

gusti ^4 ^ noemde dagen, so heeftmen de winden vande Monson, met

geen onwe- een claer ende helder weer sonder torment. Om te seylen van 't Ey-

lapaiT^ tot landt Pulo Cantao ^) na d'eylanden van Cantao' ^) ende Macau toe

Liampo sonder onweer, salmen 'tseiil gaen vanden 26 lulius af voort aen,
waven dan ' "
aitijt weste tot den / 2 Aug. toe, SO ismen vry ende versekert vande tempee-

sten. Te midweghen van 't Eyland van lapan af, tot na de Custe

ende het landt van Lyampo ^) toe, vintmen altoos de weste win- [99a]

den, welcke in lapan waeyen, de maenden van November ende

December, etc.

Dat 50. Capittel.

Een instructie ofte corte onderwysinghe vande Navigatie ende

coursen van Macau uyt Chyna af, nae het landt van nieu

Spaengien, met alle de streckinghe ende gheleghentheyt

vande selfde vaert.

wt Macau f oopende uyt het Canael vande Haven van Macau, te weten,
nae Nieuw I y^.^ '^ ooster Canael af, soo salmen zynen cours tZeewaert
Spaengien ' -'

te seylen, J, ^in doen, alle het ghene datmen mach, ende wesende de wint
moet Rhy
in 't eerst u contrarie, so loopt so langhe als u de wint plaets gheeft, dese

den^n o^ oft
cours te behouden : maer ingevalle u de wint scherpte, so dat

n.o. ten n. ghy (jg cours vau 't n.0. ofte n o. ten n. niet en moecht behouden,
tot dat ghy ° ^

300 myiensoo wcnt het op dcu anderen boech, terwylen u de wint plaets

hebt.^^^"^ gheeft, om z.o. aen te loopen, te weten, den tijt van drie ofte vier

daghen : want sult weten dat het beter is nae het z.o. te houden,

dan noorden aen te loopen; Dese coursen sult ghy aldus doen,

na dat u de wint voeghende is, tot dat ghy nae u gissinghe drie

hondert mylen van dit landt af zijt; In dese contreye wesende,

sult noch twee hondert (ofte wat meer) mylen boven *) lapanheen

') Lees: Catao; zie p. 110, n. 1.

^) Kanton.

') Ningpo; zie p. 176, n. 1.

) Lees: bezuiden.
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loopen, al ist schoon dat ghy uwen cours noorden aen doet, en is

daerom niet aen gheleghen, altoos goede rekeninge houdende met
het wraecken vande cours nae 't westen toe : want souden u veel Groote

moghen verhinderen. Soo dickwils als ghy z. oost ofte te loef- gheien inde

waert moecht aen loopen, so en wilt de cours van 't noord oosten,
^°^Iq

^^°'

ofte so als ghy best moecht niet laten te vervolgen, tot dat ghy een teec-

op de hoochte comt. Ghy sult inde Golfe ^) sommighe groote swarte ghy verde

Voghelen vinden, 'twelck een teijcken is, dat ghy verde tZee- waer^^ zijt

waert zijt, ende so ghy die quaemt te sien teghens den avont, f^"^^^ ^'^ ^y

ende datse de beenen rechten, by de steert uytstekende, so weest nen after-

op u hoede: want beduijt storm ende onweer. Aleer men opkTn^o^e-
ontrent twee hondert mylen nae (ofte wat meer) by 't ander ^^^* ,^^*^

landt comt, soo salmen de selfde Voghels weder uyt het ghesicht Het landt

verhesen, sonder die meer te sien. So u 'tweder ende de wint ^g^iigsf
^®

quam te dryven op veel hooghten, ende dat ghy quaemt te sien s^y ^^ zo-

veel hoopen cruijts opt twater dryven, 'twelck men 100 ende 120

mylen tZeewaert in placht te sien, so moecht ghy buyten lapan

om loopen, op den boecht van het zuydt oosten 2), tot op de 3/

ofte 32 graden toe, ende comen alsdan 'tlandt verkennen, dat

daer dicht by sal ligghen, ende als ghy 't comt te sien, soo loopter

van buyten af heen, u wachtende om niet te loopen op 't Ey-

landt ghenaemt Isla de Sedros ^), dat is, 'tEylandt vande Seder- Waer-
L ij_ii'ii 1 schouwin-
boomen, en maect gants gheen rekenmghe op de coursen vande ghe om
Zee ofte Pascaerten : want het Eylandt vande Sedren is gheleghen ^^^^ ^^ ^°?^

by de Cabo de San Lucas ^), ligghende seer valsch inden cours, Eyiandt
TcIq Hg Sg~

om dat het landt (soo 't daer by lach) meerder ende ghehjcker dros.

by uyt comt, dan 't nae het zuyen doet. De Cabo de San Lucas,

is van een hoogh landt, ende schijnt (als men daer dicht by is)

uytstekende Steen dippen te hebben, wesende het eynde van

dien seer swart schynende ende doncker in het aensien, van waer

[99b] af het landt weder terstont innewaerts noorden aen wijckt. Soo- Binnen de

men versch water van doen hadde, soo is te weten, datmen Lucas is

binnen de Glippen vande voorseyde Cabo de San Lucas, een groot s°^^
^^^üde

sant strandt heeft, daermen een seer goede Reede heeft om te is oock
versch W3.-

anckeren, al waermen dicht by de Zee-cant veel versch waterster aidaer

^) Niet duidelijk; „op de hooghte" zal wel „Noorderbreedte van 31 k 32 graden"

beteekenen (zie eenige regels verder).

*) Lees: met een zuidoostelijken koers.

») Cedros-eiland op de westkust van Neder-Californië, op 28° N.B.

*) De zuidpunt van Neder-Californië.
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tecryghen. vint. Sult van hier af dweers over loopen nae d'ander zyde toe,

Van c. Sint Qp (jgj^ boech van het zuydt oosten, te weten, buyten die Marias ^)

by El pu-om, het welcke eenen beteren cours is als binnen door; Alle dese

Natividad Custe is schoon, so datmen daer wel by heen mach loopen, tot dat
^s^de cours

^^^^ comt by etlicke Glippen, geleghen by de Haven El puerto

Om te ken- de la Nutivtdad 2) ghenaemt, alwaer men (binnen in den Inwijck)

ven van s! ^^^stondt de Haven van San lago de Colyma ^) heeft. De teijcke-

jago de
j^gj^ ende kennisse van dien, ziin dese, te weten, heeft aende oost-

Colima.
.

zyde eenen ronden steylen afgebicten huevel. Soo het u noodich

waer daer in te loopen, soo weet dat het eenen grooten mont ofte

incomste heeft van meer als twee oft drie mylen groot, alwaer u

nieuwers van en hebt te vreesen, dan van dat ghy voor ooghen

siet ; Men loopt daer in tot gheheel binnen inden hoeck, alwaermen
een Revier van versch water heeft, die inde Zee uyt comt, daer

Hier vindy men Spacnsche Visschers sal vinden. Soo ghy begheerden voor-

visschers^
der acn te passeren, soo weet dat men van hier af (nae de Haven
van Acapulco *) toe) loopt, te weten tachentich mylen langhs de

Custe heen: want seer suyver ende schoon is, tot so verde als

het hooghe landt een eynde neemt, dat is, tot die Haven El

puerto del Marques ^) ghenaemt, het welcke hem van verde ver-

thoont ghelijck als een Eylandt: maer alsmen daer soo nae by
ghenaeckt, datment ghenoech onderscheyden ende kennen can

vast landt te wesen, so salmen ophet opperste van dien sommighe

De Haven witte Stceuen sien, welcke hen verthoonen, gheUjck als witte

vindy^
^ Rundcrcn, die inde wey gaen, sult daer vry op aen loopen tot dat

siende opt^ de mout bcghint te openen, en loopender alsdan binnen in.
opperste ° r > tr

vande Dit is in het corte tghene my dunckt die rechte ende beste

witte stée-coursen te wesen, die men op dese voyage soude moghen ghe-

schapen^*
bruijckeu, het welcke ick alsoo achter-volghen soude, soo ick

waren die de vacrt onderhanden hadde, etc.^).
gaen wey-
den.

1) Las Tres Marias, op 21°30' N.B.

^) Op de kust van Mexico, op ± 19° 10' N.B.

^) Thans Colima, in Mexico, op 19' 15' N.B.

*) Op 17°15' N.B.

^) Thans San Marcos, ongeveer 30 zeemijl O.Z.O. van Acapulco.

') Deze laatste zinsnede, en de zeer vage beschrijving van den oversteek over

den Oceaan, doen vermoeden dat de schrijver de reis nimmer heeft ondernomen.
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Dat 51. Capütel.

Een waerachtich verhael ende verclaringhe vande Navigatie

vande Eylanden Los Lucones ghenaemt, af nae de Haven

van Acapulco in nieuw Spaengien, ende hoe men de selfde

vaert soude moghen doen van Macau uyt Chyna af, met

een vermaninghe vande profyten ende verdiensten aende

goederen ende Waren van Chyna, met die Streckinghe

ende Coursen, tijdt, ende mylen van dien, alles in 't

particulier aenghewesen om te ondersoecken.

Men sal tseijl gaen uyt de Haven van Manilla, gheleghen aen tEyiand

het Eylandt vande Lucones, op vierthien en half graden, nes'ieyt by

aende noordt zyde vanden Aeqidnoctiael, hebbende den"^- .^^^.^:
^ ^ quinoctiael

[100a] mont nae het z.w. in de maenden van lunius ofte lulius, te weten, op ;4 en

als de wint ende het weder plaets geeft om uyt te comen, loo- ^
^^'

pende langhs de Custe van 't selfde Eylandt, ende tusschen het

Eylandt van Mindoro heen, ofte op den boech van 't oosten, tot

dat men uyt het Canael ^) is (daer men door incomt alsmen van

buyten af comt, geleghen 100 mylen van Manilla af, op de hooch-

te van /S^/g graden) te weten, tusschen die laetste ende uyterste

punt van 't selfde Eylandt Lucones, ende die punt van een ander

Eylandt ghenaemt Tandaya 2), tusschen de welcke 'tvoorseyde Ca-

nael door loopt. So wanneer datmen uyt het Canael is, so salmen

oost aen loopen, so lange als de wint sulcks toe geeft, op welcke

cours men hem altoos houden sal, so de wint sulcks niet en ver-

hindert, om datmen vande IS^j^ graden is afscheydende, loo-

pende nae de Haven van Acapulco, geleghen op 17 graden: maer Nae Aca-

de wyle dat de winden in dese contreye in den somer, 'twelcke
f^^'^°^

^^

den tiidt is datmen tseiil eaet, als boven, seer slap wayen, al hoe weick leyt

11 1 Hf ^ ^.. . ,

' ,1 op den 17

wel datse vande Monson zijn, in sulcker voeghen, dat soo wan- graet wa-

neer datse yet scherpen, en machmen die selfde cours van 't ^^^ s^eer"^

oosten niet behouden, ende tot soo langhe datse niet en loopen siap.

nae 't zuj^dt oosten toe, soo doetmen altoos de cours van noordt

oost aen, soo langhe alst duert: maer als zy loopen nae het oost

zuydt oosten, ende oost, soo went men 't op den boech van 't

zuyen, tot dat de wint weder ruijmt, om noord oost aen te loo-

pen. Op dese manier seijltmen 1700 mylen heen, nae de Custe

') Bedoeld is de Straat van San Bernardino, beZ. Luzon.

*) Thans Samar.
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Maniere van 't landt van nieuw Spaengien toe, doch altoos tZeewaert

^^^^IJ^Q^'van 't Eylandt lapon afseylende, so veel alsmen immers mach,
myien af- om dicswille dat etlicke schepen die laet tseijl ghegaen waren

seyien. (comendc dicht by lapan) aldaer stormen ende onweder kre-

ghen, ende quamen te sien het Eylandt yl Ilhado Fogo^) ghenaemt,

(dat is, 'tvierighe Eylandt gheseyt,) loopende een vande voorsz.

De Haven Schepen inde haven van Xaxuma ^), in 't Eylandt lapan, om hem
Xaxima^m^g^gj.

^^ bcrghcn, ghclijck als hy dede, daerom die gheen die daer

lapon. \Q0 mylen tZeewaert van afloopt, heeft eenen goeden cours:

want loopende seer te loefwaert van dese Eylanden af, so comt

Nieu men aen de Custe van nieu Spaengien op weynich hooghten,
Spaengien g^de SO wanuccr men daer op aen comt, op de hooghte van
aencomen- ^ ' ^ <->

de op 35 ^s graden, so heeft men een seer goede Navigatie : maer so men
Ë^rsden is

seer goet. by 't selfdc landt comt, op de hooghte van 38 ende 40 graden,

(het welcke is 'tuyterste landt dat ontdeckt ende bekent is,

ghenaemt El Cabo de Mendosino ^),) so salmen moeyte hebben,

om datmen aldaer begint hol water te kryghen, door oorsake

datmen de winter aldaer op handen heeft, als oock om dat die

Schepen (van d'Eylanden Lucones af comende) qualick van alle

nootdruft voor sien gaen.

Hier be- Als men 'tghesicht van 't landt, ende de Custe van nieuw

waven de
Spaengien krijght, so begintmen n.w. winden te kryghen, 'twelcke

n.w. win- van daer af voor de wint is, om datmen by nae alle dese Custe
den, is voor • i i

wint op de voorsz. cours langhs loopt, doch op sommighe plaetsen

custe ^ van daer wat van af, om oorsake vande Inwijcken die daer zijn: Men
nieuw loopt laughs alle dese custe heen, (die overal seer schoon is) tot
Spaengien. r o ' \ /

de Haven van Acapulco toe, het welck zijn ses ofte seven hou-

dert mylen weechs.

Soo men dese reyse begeerde te doen van Macau uyt Chyna[\oob]

af, soo moestmen ghereet ligghen om tseijl te gaen, so haest als

de z.w. winden beginnen te wayen, om uyt te loopen met de Maen
ende conjunctie van Iimius oft lulius, nemende zynen cours

nae den hoeck ofte 'tuyterste eyndt van 't Eylandt dos Lucones

Cabo de toe, gheleghcu op de hooghte van 20 graden, ghenaemt Cabo

ieyt%o°my- de Bojador *), 'twelck zijn 90 mylen vande Haven van Macau af.

*) Komt op de meeste 17de-eeuwsche kaarten voor op 28° N.B. Vermoedelijk thans

het 700 M. hooge eiland Amami van de noordelijkste groep der Liu-Kiu eilanden.

*) Vermoedelijk Satsuma, het zuidwestelij kste gedeelte van Kiu Siu.

') Kaap Mendocino, op de kust van Californië, op 40°30' N.B.

*) Kaap Bojeador, N.W. punt van Luzon.
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Van d'Eylanden ghenaemt Ilhas dos Baboranes ^) af, (gheleghen len van

by de Custe van 't selfde landt ende Cabo de Bojador,) nae 't
^^'^^^•

Eyland de Cajagon, (dat is, vande Keutel geseyt) toe, looptmen

oost ende west. Alsmen dese Eylanden gepasseert en daer tus-

schen door heen is, so salmen zynen cours nemen, gelijck alsmen

doet, comende van 't Canael vande Haven van Manilla af, als

voren verhaelt is, altoos aenloevende alle het ghene dat u den seyien hier

tiit ende het weder toe geeft, 'twelck is den wech die men seyt gi^eiijck de
•' " ' Spaengi-

dat die Spaengiaerden nu in 't sin hebben te bevaren, loopende aerden in-

tot aen d'Eylanden van Maluco, ende van daer dwers over nae hebben te

nieu Spaengien toe, 'twelcke deselfde vaert ende cours is, die
'^^'^^'^•

Francisco Gualle ^) (Capiteijn ende Piloot van 't Schip dat van

Spaensch Indien alhier inde Haven van Macau gecomen is) ghe-

daen heeft, van waer hy wederom ghescheyden is den 25 lulius, Francisco

met eenen z. westen wint, inden tijdt ende conjunctie vande ^y^^^^*^ ^.^^^

volle Maen, met welcken van ghehjcken tseijl is ghegaen 'tSchip gedaen,

van Ayres Gonsalves de Miranda, welcke Gualle men seyt niet den 25 ju-

meer dan vierd'half maent onderwegen gheweest is, te weten, Macau.^en-

tot aen de Custe toe, ende van daer af anderhalf maent tot in de ^^ ^IJ^ ^^^P
ghedaen in

Haven van Acapulco, ende een ander Schip dat int selfde jaer derdehalf

van Manilla af tseijl ginck, was tusschen de acht ende neghen

maenden onder weghen, comende noch te langhen laetsten inde

Haven van Acapulco, met by naest alle tvolck doot ende ver-

smacht, en gants gheramponeert, ende noch een ander schip

was maer vijf maenden onder weghen, om dat het een beter

schip was : maer de ordinaris is 6 maenden, luttel min ofte meer pese reijs

op de reyse te wesen ; De reden dat dese Navigatie van Macau
^g^^^^o^jj)!

af beter is dan van Manilla, is om dieswille datmen gheen ver- naren loop

. . , , . 6 maenden.
hmdennghe noch vertoevmghe en heeft, om terstont zynen cours

aen te setten, ghelijck alsmen doet in die 100 mylen, diemen

heeft van Manilla af, van doort Canael ^) heen naer buyten toe,

waer mede sommighe schepen soo veel tijts versleten hebben. Het can

dat het daer nae een oorsake was van wederom te moeten kee- de^cLpen
ren, sonder de vaert te volbrenghen: maer wesende inde mont moeten we-

^
. .

der keeren.

ofte uytganck vant voorseyde Canael, soo ist een beter Navigatie

als van Macau af, omdat het 150 mylen meer te loefwaert aen

*) Thans Babuyan eilanden; Cajagon is vermoedelijk Camiguin, het zuidoostelijkste

van deze groep.

*) De auteur van capittel 52 e.v.

*) Weder de Straat van San Bernardino.
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leijt, soo het niet en hadde het ander belet vandaer af uyt te co-

men, als gheseyt is.

Als de Schepen van daer seylden (te weten, van nieu Spaengien

wt nieuw af) op de heen comste nae Manilla ofte Macau toe, soo gaense

^aen°^de° ^scijl in dc Vastcn, seylende altoos voor wint, met de winden

schepen in- ghenaemt Brysas, twelcke zijn oost ende oost noord ooste win-
dc v3.stcii

tseiji, heb- den, die aldaer mette Monson ofte ghetyden wayen, ende is

voor '^wLt dickwils ghebuert datse vijftich ende tsestich daghen achter een
dickwiis 50 gj^gggjjj^ hebben, sonder eens een vande seylen te strijcken, al-

gen, toos met eenen doorgaende wint, ende sonder eenich landt te sien

ofte ghemoeten, noch dat tot huyden toe eenich Schip perijckel

ofte ongheval ghehadt heeft.

Het Schip daer men dese reyse ofte vaert met beghinnen soude, [loia]

Leeringhe mocst scer goct zijn, om aende wint te seylen, ende oock seer wel

waerm^de voorsicn van allc toebehooren ende 'tschips ghereetschap, name-
een schip gieken van een Portugesche Stuerman, ende een dozijn Boodts-
moet ver- ' "

sien zijn. ghescUen (wort daerom gheseyt, om dieswille datmen op alle de

contreyen van Orienten ende Oost Indien, ghebruijckende is

Boodtsghesellen van Indien, als daer zijn Arabyers, ende andere

dierghelijcken, die op andere vaerden weynigh bedreven zijn,

als oock onghelegen soude wesen, die uyt hare ghewoonlijcke

vaer-water te brenghen) onder welcke goet waer eenighe Spaen-

giaerden te hebben (te weten, van die, die desen wech ghevaren

hebben) om het landt te verkennen, welcke men altoos wel bin-

nen Macau vinden souden, als zy in Indien niet te becomen wa-

ren; wat de reste belanghende is, als van alle nootdruften ende

ander ghereetschap, heeftmen van als ^) genoech binnen Chyna.

In veel wa- De winstcu ende verdiensten aende goederen ende waren van

verdi^s°e^ Chyna zijn seer groot van aUe Coopmanschappen, uytghesonder
aen, alleen Qj^gggpQj^j^gj^ Zyde, wacr van men aen weynigh ghenoech heeft:

nen zyde want willen daer liever ghemaeckt hebben, al waert schoon dat-

raetsaem Hicn daer vecl souden slyten, so en waer nochtans geen reden,

brengen^
die daer veel te brengen, om niet te verminderen die voyagen

ende traffijcken van die van lapan ende oost Indien: want men
doch wel andere goederen ghenoech heeft om daer te brengen,

daer veel meer verdiensten op zijn als aen de Zyde.

Vande ghemeene goederen ende Coopmanschappen die de

De waren Spaeugiacrden in de Eylanden vande Lucones ofte Phüippinas

') Lees: alles.
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op coopen, (en dat veel dierder alsmense in Chynen coopen sou- uyt Luco-

den) maken zy in nieu Spaengien van een meer als ses, ende in gende"^^^'

Peru van een thien, waer aen gantsch gheen twyfel is : want die ^!^"
^E^^ft

Portugesen die van hier derwaerts gheweest hebben in't schip 6 maei de

dat hier ghecomen is, hebben so veel ghewonnen aende goederen dienst.

die zy met hadden, dat hen den tijt ende stont (die zy verbeyden

om weder op de vaert te wesen) schijnt duysent jaer te wesen,

ende na dat zy segghen, so heeft daer de Vigorey van nieu Spaen-

gien, ende alle d'ander groote Cadetten ^) een goet genoeghen in,

ende zijn sulcks grootelicks begeerende.

Hier zijnder veel van opinie, om dese vaert na Peru te doen,

welcke veel langher souden vallen : want men moeste (nae datmen

met Agapidco over een is) noch eenen anderen wech ende cours Oorsake

doen van 700 mylen weeghs, diemen van Agapidco tot de Haven dTtm*e™ op

van Callan de Lyma heeft, (twelcke is Metropolis ofte de Hooft-
^|^^ ^p^^J^J

stadt van Peru, gheleghen op / O graden ^) aende zuydt zyde vanden niet op Pe-

Aequinoctiael,) alwaermen in 't selfde jaer niet en soude moghen

comen, ende behalven dat, soo ist een landt van veel oncosten

ende dierten, waer mede men weder alle die meer winsten die

men daer (van nieu Spaengien af) souden moghen hebben, ver-

liesen ende verteren souden, omdat het landt van nieu Spaengien

veel overvloediger van alle lijftochten is als Peru, waerom men Dit is ghe-
schreven

daer beter coop teeren, ende alle dinghen naevenant heeft ; aldus in Macau,

geschreven binnen de stadt van Macau in China, anno \5SS etc.

[10 lö] Dat 52. Capittel.

Een verhael ende warachtighe beschryvinghe, ghedaen door

eenen Francisco de Gualle, Spaensch Capiteijn ende Pi-

loot, aen zijn Excell. den Vigeroy van nieuw Spaengien

ende Mexico ^) , van een Voyage ofte Schip-vaert, door den

selfden ghedaen, {te weten) van uyt de Haven van Aga-

pulco van nieu Spaengien, nae d'Eylanden vande Lu-

cones ofte Phelippinas, tot in de Haven van Manilla, ende

van daer tot inde Haven van Macau, in 't lant van Chyna,

ende wederom van uyt Macau nae de voorsz. Haven van

Agapidco toe, met alle de coursen ende gheschiedenisse op

de selfde Voyage, seer correct ende in 't particulier ver-

claert, welcke reyse voleyndt is in 't jaer 1584.

^) Jongere zoons van edellieden, die veelal hun fortuin over zee zochten.

*) Lees : 1 1 graden. ') Don Pedro de Moya y Contreras.
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Den ; O 'W *v en / O dagh vande Maent Martius, anno / 582 ghinghen wy

'tsTyi uy^t'^ I
Jtseijl uyt de Haven vanA gapulco, (gheleghen in 't landt van

'^'^^

d"^E*
^^^^ Spaengien) onsen cours aensettende, (nae d'Eylanden

landen las ^,^5 PMUppinas, alias Lucones toe) van w.z.w. aen, loopende al-

nas. dus om uyt de stilten van onder het landt te gheraken, ontrent

25 mylen weeghs, tot op /6 graden. Van daer af voortaen deden

onsen cours west aen, ontrent 30 mylen. Op dese contreye we-

sende, liepen west ende w. ten z. aen 1800 mylen, tot by 't Ey-

waren weiland, ghenaemt Isla d'Engano ^), twelc is het uijterste nae 't Meri-

len w. e^dê diouacl ofte zuyeu gheleghen, (van d'Eylanden de los Ladrones,

^
^t\ b

^^^ ^^' "^^.nde Roovers, alias, Islas de las Vellas ghenaemt) op de

't Eyiandt hooghte van /3V2 graden de latitudo Septentrionael, ende op

gano. / 64 graden de longitudo Orientael, op de fixe Meridiaen, die met

het Eyiandt Tercera, (een vande Vlaemsche Eylanden ^)) over een

comt. Van hier af deden wy onsen cours west aen 280 mylen,

'tEyiandt tot dat wy quameu te verkennen den hoeck, ghenaemt El Capo

ee^rst'^Ey-^'-^s/jmYo safito, dat is, den hoeck vanden Heylighen Gheest,

if^lna^^^
gheleghen aen 't Eyiandt van Tandaya^), ('teerste Eyland van

een landt dicmcu uocmt de Phillippinas , Lucons ofte Manülas,) 'twelck
van wey-
nich ghe- is een landt van weynigh gheberchten, hebbende sommige cleyne
berchten.

y^Iq^^iq^ ofte Vicr-bergheu in 't midden van dien. Vande voor-

seyden hoeck af, seylden wy west aen \8 mylen weeghs, tot den

hoeck ende incomste van 't Canael, 'twelcke loopt tusschen dit

Eyiandt ende het Eyiandt Lucon in ^). Desen hoeck ofte incompste

Incomste leyt op 12 graden schaers. De Custe, welcke streckt vande in-
V3.li *t Ca."

naei af tot comste van het Canael af, tot den hoeck El Caho d'Espirito santo

Sphitu^^ en is niets te schoon. Acht mylen vande voorsz. Cabo voort aen,

santo, ist leyt een Haven van middelbare groote, ghenaemt Bahya de Lovos,
wat vuyl- -^ ö ' ö J •

achtich. dat is, de Bay van de Wolven gheseyt, welcke heeft een cleijn

Eylandeken inde mont vandien, ende in 't Canael (te weten, op

een half mijl nae het eyndt van 't selfde Eyiandt) is gheleghen

een Eylandeken ofte Clippe, ende alsmen comt tot voorby den

hoeck van te middeweghen van 't Canael, soo heeft men daer de

diepten van 25 vadem, met bruijn sant op de gront. Wy vonden

alhier so groote stroomen w.waert aen loopen, dat het daer een

^) Thans Guam, het zuidelijkste der Marianen of Ladronen. Port. Ladrao ==

dief. Port. Velho = oud, versleten.

^) Azoren. De ware O.L. van Guam ten opzichte van Tercera is 172°.

') Thans Samar; zie p. 277, n. 2. De N.O. hoek heette Capo d'Espirito santo.

*) De Straat van San Bernardino. De nu volgende zeer duidelijke beschrijving

van deze passage is op iedere moderne zeekaart gemakkelijk te volgen.
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schuyment water maeckte, ghelijck of het een drooghte gheweest stroomen
water hi(

seer hert.
hadde, soo dat het ons een vreese aenjaeghden: maer het loot^^*^^"^

^^^^

uytwerpende, vonden de voorseyde diepten van 25 vadem.

[102a] Vande voorsz. incomste van 't Canael af noorden, ende noor-

den ten oosten aen, ontrent lö mylen, is gheleghen 'tEylandt van Het Ey-

Catanduanes, Ugghende ontrent een mijl weechs van 't landt [anduan^s'

Lucon af, te weten, aen 't uyterste eynde van Orienten ofte nae i^>'.^ ^^°
•^ -^ mijl vant

't oosten, ende vande selfde incomste van 't Canael af nae 't lant Lucon.

westen ende z.w. leyt het Eylandt Capuli, te weten, ontrent ses

mylen daer van verscheyden, streckende west z.w. ende o.n.

oost, zijnde van vijf mylen inde lenghte, ende vier inde breede,

bleef ons in 't voor by loopen aende noordzyde, Hgghende op de

hoochte van ll^jn graden, is van een weynich verheven landt.

Van 't voorsz. Eylandt Capuly af 4 mylen noord west aen, zijn Van 't Ey-

gheleghen de drie Eylandekens, vande Haven van Bollon, aen 4 myien n.

het Eylandt van Lucons, streckende noorden ende zuyen, in 't ^Ey^iande^

begrijp van 4 mylen weechs, Hgghende verscheyden van 't vaste ^^^^ ^^°
'*

landt ontrent een half myl, waer van het uyterste van 't zuyen Lucons.

gheleghen is op de hoochte van 13 graden juijst. In dit Canael

heeftmen 20 vadem diepten, met wit sant op de gront, met groote

water stroomen, Icopende nae het zuyd oosten toe. Wy passeer-

den door het midden van 't Canael heen. Van dit Canael af

naemen wy onsen cours z.w. ende z.w. ten westen aen 20 mylen

weechs, tot dat wy qyamen by 't west eynde van 't Eylandt

Tycao' 'twelck is streckende oost ende west / 3 mylen. Dese punt

ofte hoeck daer wy aen quamen, leyt op / 2^/4 graden ; Te midde-

wegen van tusschen dit Eylandt, ende 'tEylandt Capuly lig-

ghen drie Eylandekens, ghenaemt de Faranjas. Men loopt op de Eylandt

voorsz. cours aende noord zyde voor by aUe dese Eylanden midwe-

heen, opde diepten van 22 vadem, met wit sandt op de grondt, ^^l^ 3 ^y.

Van de voorsz. wester punt van 't Eylandt Tycao' af, tot de punt landen ghe-

van Buryas toe, heeftmen oost ende west ontrent een mijl weechs ranjas.

ofte anderhalf. Wy Liepen dit Canael in, doende onsen cours z.

ende z. ten westen aen, ontrent drie mylen, totdat wy 'tselfde

Canael uyt quamen, op de diepten van / 6 vadem, met de gront

van half wit ende rosachtich sant, te weten, in 't Canael ende d'

uytcomste van dien, waer van het midden gheleghen is op / 2^/3 Eylandt

graden, ende de stroomen loopen alhier noorden aen, 'tvoorsz. ^y°g ^^^^t

Eylandt van Buryas, streckt n.w. ende z.o. is van een leech- °-'*^'- ^^^^
•^

z. oost en-
achtich landt, waer van de punt ofte 'teynde van 't n. w. op drie de is leech
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lant comt mylen nae aende Custe van Lucon uyt comt : maer men en mach
3^ myieiT^ daer tusschen beyden met gheen schepen passeren, dan wel

van Lucon* ^^^ clcyne Fusten, ende bareken van 't landt. Dit ondiepe Ca-

nael leyt op \2 graden, loopende door 't voorseyde Canael van

tusschen d'Eylanden Tycao' ende Buryas heen, als gheseyt is,

zuyen aen, quamen tot ontrent twee mylen van 't Eylandt Mas-

bate, 'twelck strect oost ende west 8 mylen weechs inde lencte,

hebbende inde breede 4 mylen, ende is ghelegen op de hoochte

van 12^/4 graden, te weten, het midden van dien, wesende van

een weynich verheven landt.

Het Eyian- Van 't voorsz. Canael van tusschen Ticao' ende Burias af, deden

ton^°is ^hi onsen cours w.n.w. aen \3 mylen weechs, latende 'tEyland Mas-
formais j^^^ acudc z.zyde, ende 'tEylandt Buryas aende n. zyde; op 't
eenen hoet, •' -^ -^ j • r

leijt op de eyndc vande / 3 mylen quamen wy by een Eylandeken genaemt

v°^\ 2 At\& Banton, 'twelck heeft het fatsoen gelijck als een forme van een

gradTn^^^'
hoedt, liggende op de hoochte van \2^j^ graden.

Als wy de voorsz. / 3 mylen gheseylt hadden, ende noch 8 my-

len daer toe, soo lieten wy aende zuydt zyde, 'tEylandt ghenaemt

Rebujan i), het welcke streckt n.w. ende n.w. ten n, ende z.o. ende

z.o. ten zuyden, hebbende op de selfde streckinghe 8 mylen weechs,

wesende van een hoogh ende cromachtich landt, waer van het

noorteynde ghelegen is op de hoochte van \2^j^ graden, ende men
heeft daer op desen cours de diepten van 35 vadem, met wit

sandt op de gront.

Drie Ey- Van 't voorsz. Eyland Banton af, nae 't zuyen toe 9 mylen, [io2è]

ghen
^
van beginnen achter een volgende 3 Eylanden, te weten, Bantonsilla,

Banton (twelcke is een cleiin Eylandeken, makende 'tfatsoen van een
nae t zu- ^ j j >

yen, ge- broodt suyckers) ende Crymara, (dat wat grootachtich is, heb-

taa, Cryma- bende inde streckinge van o. ende w. ontrent 2 mylen weechs)

tonsdia"
cude Ytaa, ofte anders vande Geyten ghenaemt, ('twelcke ette-

weUk heeft ijicke huevelen heeft;) By alle dese voorsz. Eylanden machmen
het fatsoen „ .

'/ j
, . ,

van een met alle schepcn passeren, waer van het uyterste in t zuyen

ke°s°
^"^' ghelegen is, op de hoochte van 12^1^ graden. Van 't voorsz. Ey-

landeken Bantonsilla, ofte cleijn Banton af. Deden onsen cours

n.w. aen 4 mylen weechs tot het Canael van tusschen d'Eylande-

kens ghenaemt de Virejes ende 't Eyland Marinduque, Hgghende

de Virejes aende zuydt zyde, op \2^l^ graden, (welcke zijn twee

cleyne Eylandekens, in 't fatsoen van twee Fregatten,) ende het

») Thans Sibuyan.
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Eylandt Marinduque aende noord zyde, op 12^1^ graden, 'twelcknet Ey-

een groot Eylandt is, streckende w.n.w. ende o.z. oost, hebbende
\\^^l J^^"

inde longitudo ofte lenckte 12 ende in de breede 7 mylen. Heeft ^eyt op ti

vier viifstc

aende noordtzyde met het Eylandt Lucon, een langh ende smal deel gra-

Canael, een weynigh erom om loopende, het welcke altemael ja^nck ?2

vol ondiepten ende drooghten is, in voeghen dat daer gants j^y^^,^'

gheen schepen door mogen passeren; Die uyterste punt oftemyien.

'teynde van 't westen van het selfde Eylandt leyt op /3V4 gra- Ji^rindu^

den, is van een hoogh landt, hebbende aende oost zvde de ghe- 1"^ ^'^^^

.

o ' J b hetEyland
lijckemsse van eenen Vulcano ofte Vierighen-bergh, ende aende Lucon is

west zyde loopt het landt al dalende af, voleyndende aen 't uyter- erom ^om

ste eyndt, ghelijck als een rondt broot; Men heeft in 't voorseyde
^^°o°^^j^die

Cannael tusschen dat ende de Virejes achthien vademen diepten, ten ende

met cleijn swartachtich sant.
^°°^

Van 't voorsz. Canael vande Virejes ende Marinduque af,

namen onsen cours west noordt west aen 12 mylen weeghs, tot

het landt van Mindoro toe, tot aen die punt ofte hoeck, ghenaemt

Dumarijn, gheleghen op \3 graden niijm; van 't voorsz. Canael Dumarin is

stiGleffticii

af vijf mylen voortaen, lieten wy aende zuydt zyde het Eylandt, op ;3 gra-

ghenaemt Isla del Maestro del Campo, (dat is, 'tEylandt vande
^^^^ l^at^i

Coronel ofte opperste Velt-heer) ghelegen op 12^/^ graden, 'twelck Canaei 5

is een cleijn ende vlack Eylandt. Men heeft op desen cours de

diepten van vijf en veertich vademen, met wit sant op de gront.

By dese punt ofte 'teynde van 't Eylandt Marinduque, beghint Het Ey-

het Eyland van Mindoro, 'twelcke heeft inde longitudo ofte ^^0 hee^t

lenghde van oost ende west 25 mylen, ende inde latitudo oftej? de leng-

breede 12 mylen, waer van 'tuyterste eynde vande zuydt zydeien, inde

gheleghen is op de hooghte van 13 graden, ende het uyterste myien, de

eynde van 't noorden op 13^/^ graden, ende den uytersten hoeck ^^ ^^o^giJ!

in 't w. op 13 graden. Dit Eyland maect een Canael met het Ey- de n gra-

[103a] landt Lucon, van vijf mylen inde breete, ende 10, 12 vadem diep-

ten met modder, van vale coluer, ende wit sandt op de grondt;

Van Marinduque af vijf mylen voortaen, is gheleghen de Revier van Ma-

vande Stede van Anagacu, welcke soo ondiep is datter gheen mvie"n
^^

Schepen moghen in comen; Van daer af twee mylen voortaen, ^oo"^^^^*

Hgghen d'Eylandekens van Bacco genaemt, welcke zijn drie Ey- vier van de

landekens gheleghen in Triangulo ofte drie kantigh, Hgghende Anagacu is

twee van dien van het Landt af verscheyden ontrent 300 Cubiten ^) , ^^^i^
°^'

') Cubito of cövado = 1 ,5 voet.
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ende tusschen dien ende het landt machmen met cleyne Schepen

wel door passeren, ende van het landt af tot het ander Eylan-

deken toe, zijn ontrent 200 Cubiten, alwaer het altemael ondiep-

ten ende drooghten zijn, soo dat daer de Schepen van buyten

(ontrent 150 Cubiten,) af heen moeten passeren, men laatse beyde

gaer aen de zuydtzyde, loopende tusschen het derde Eylandeken

ende Revier ghenaemt Ryo del Bacco heen, altoos wat meerder

van te middeweghen van het Canael af naer 't Eylandeken toe,

'twelcke is ghelegen een mijl weeghs verscheyden vanden ande-

De Revier fcu, heeft in het Canael de diepten van thien vadem, met mod-
y^^ ^^^^*^der ende schulpkens op de grondt; de Revier van Bacco is soo

diep datter ondiep, dattcr gheen Schepen moghen incomen ; Van dit Eylan-
gheen sche-

, , ^ i i r i

pen mo- deken af op de selfde cours twee mylen voortaen, soo comtmen

men.
^^ ^°' bydcu hoeck ghenaemt El Caho de Rescaseo, alwaermen 't ghe-

loot ende ghediept heeft, soo datmen daer wel dicht by het landt

heen mach passeren, men sal daer groote ende stercke stroomen

vinden, een half mijl weeghs op de selfde streckinghe voortaen.

De stadtis gheleghcn de Stede van Mindoro, welcke een goede Haven

St""^" en ^^^^^ voor Schepen tot de groote van 150 vaten, recht teghens

goede Ha- over de selfde Haven, te weten, drie mylen noorden aen, leydt
ven voor
gemeene het Eylandt ghenaemt Casaa, streckende oost ende west, wesende

van^^;5o van een berghachtigh landt.

vaten. Vaudc voorschreveu Stede van Mindoro af, namen onsen cours

west noordtwest aen, acht mylen weeghs, tot dat wy quamen

Dedroogh-by de puut oftc hocck vande drooghten van Tuley ghenaemt,

Tuiey'ghe- gheleghen aen het Eylandt van Lucon, welcke drooghte ofte

legen aen g^jj(.j^g een half mijl vande Custe af, 'tZeewaert in streckt;
het Ey- •'

landt Lu- men sal daer op 100 Cubiten naer af blyven, al waermen heeft

8 vadem diepten, van modder ende schulpkens op de gront;

men loopt by dese voorseyde drooghten noorden ende noorden

ten westen heen, twee mylen weeghs, tot by de Revier ghenaemt

Rio de Anaseho, alle de reste vande Custe (diemen heet de los

Limbonen Ltmbones,) tot dc mont ofte Incomste vande Bay van Manilla

dekens^^in ^^^' ('twelcke ziju vier mylen,) looptmen op de selfde cours langhs;

fatsoen als Die Limhoneu (dat zijn Eylandekens alsoo ghenaemt,) zijn hoogh,

hebben' makende het fatsoen als Orghelen, hebben goede Havens voor
goe e a-

^^oyne Schepcu, loopende langhs de Limhones heen, (twee mylen

ghepasseert wesende,) soo laetmen aende zuydtzyde het Eylan-

deken van Fortan, ende noch vier ander Eylanden; maer die

drie Eylanden van Lubao' , welcke seer leegh zijn, ligghen op de

vens.
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hooghte van 13 ende 13^1^ graden; Ende die Limbones zijn ghe-

leghen by de mont ofte Incomste vande Bay van Manilla, op

14^/4 graden.

Vandaer af liepen wy noordtwest aen ses mylen weeghs, tot

die Haven van Cahyte ^) toe, ons houdende langhs het landt vande

westzyde heen, alwaert ondiep is, ende wordt ghenaempt Los los Baixos

[103&] Baixos del Ryo de Canas, dat is: de ondiepten vande Revier van clnas!°
^

het Riedt; men heeft dese gheheele Bay over (op de voorseyde

cours) de diepten van /O tot 4 vadem.

Wesende by de punt ofte hoeck van Cahyte, soo houtmen hen

daer maer 100 schreeden van af, loopende zuydtwest, zuydt

zuydtwest, ende zuyden aen, tot dat de punt ofte hoeck die ghe-

heele mont (ofte het gat van de Incomste) vande Bay compt

te bedecken, alsdan salmen het setten op vier vadem, ontrent

200 Cubiten ofte elle-boghen 2) verde van het landt af, soo blijft

alsdan de Stadt van Manilla (twee mylen weeghs) noorden van

u af, etc.

Dat 53. Capittel.

Die Navigatie ofte vaert vanden selfden Francisco Gualle, van

uyt de Haven ende Ree van Manilla af, tot die Haven van

Macau in China toe, met alle de Coursen ende gheleghent-

heyt van dien.

S
eylende uyt die Haven van Cahyte, (gheleghen inde Bay van

Manilla,) namen onsen cours west aen / 8 mylen weeghs, tot

den hoeck ghenaemt El Caho de Samhalles, ende als wy acht ei Cabo de

mylen gheseijlt hadden, lieten wy aende zuydzyde de twee Ey-gg™,gj^y.

landekens, de Marihillas ^) geheeten, liepen daer ontrent een n^ijli^^^^y^^^

weeghs van af; De voorschreven hoeck van Samhalles leijdt op

142/3 graden, wesende van een leegh Landt, hebbende een Ey-

landeken ofte Clippe ligghen aen het eijnde van de selfde Custe

van Lucon, te weten, aende westzyde daer van af.

Vande voorschreven hoeck ofte Cabo af, liepen wy noorden

ende noorden ten westen aen 35 mylen, (te weten, tot op een mijl

') Thans Cavite.

») Zie p. 285, n. 1.

*) Thans Mariveles. Ook deze reis is aan de hand van moderne zeekaarten gemak-

kelijk te volgen.

\



288

weeghs vande Custe van Lucon af,) tot den hoeck ghenaemt

Van Cabo Cuho de BtilUfiao ^) toe, alle dese Custe ende Cabo is van een hoogh

baiies^"tot
^nde bergachtigh landt, welcke Cabo is gheleghen op de hooghte

Cabo de yan /ó^/o graden; Van dese Caho de Bullinao' af, deden onsen
Bellinao '^ ^

.r ,

ist n. ten cours noorden ende noorden ten oosten aen, 45 mylen tot den

myien°ai hocck El Cubo de BojudoY toe, welcke is het uyterste landt van
hooch ]^g^ Septentrionael, ofte naer het noorden van het Evlandt Lucon,
berghach- r ' j '

tigh landt, gheleghen op \9 graden.

De Caho de Bullinao' ghepasseert wesende, soo maeckt de Custe

eenen grooten Inwijck ofte bocht ^), ende van desen Inwijck af,

so streckt de Custe noorden aen tot den hoeck van Bojador toe,

ende is een landt van CHppen ende Roodtsen die het Zeewaert

in steecken, ende het landt vanden hoeck ofte Cabo, is hoogh

ende bergachtich ; Vanden hoeck van Bojador af deden wy onsen

cours west noordwest aen, / 20 mylen tot dat wy quamen aen het

Eyiand O Eylandt O Ilha Branco '^) , (ofte het witte Eylandeken,) 'twelcke

Branco is ^cn clcijn Eylandeken is, gheleghen in het beghinsel van de Custe

fnde^^^Ba
^^^^ ^ay van de Revier van Canton, op de hooghte van tween-

van de Re- twintigh graden ruijm, hebbende de diepten van vier- en twintigh

Canton, op vadcm bruyne modder gront.

vln^^^ï Van 't selfde Eylandeken Ilha Branco af, deden de voorsz. [i04fl]

den is cours van west noordwest aen, /6 mylen tot het Eylandt van

mylen van Afflc^w, ghclcgen inde mont vande Revier van Canton, ende

maeckt dat de Revier twee monden ofte incomsten heeft, is een

cleijn Eyiand van ontrent drie mylen groot, etc.

Dat 54. Capittel. ^)

De Navigatie ofte vaert vanden voorseyden Gualle, van uyt de

Haven van Macau af, naer nieuw Spaengien toe, met alle

de Coursen ende gheleghentheyt van dien, met andere

notahle ende gedenckweerdighe dinghen, belanghende de

selfde voyagie, en tot verder versoeckinge, etc.

Den 24 Ju- A ^^ ^^ °^^^ dinghen in Macau afgheveerdicht ende oorlof

lius van / \ genomen hadden, zijuwcder 'tseijlghegaen,wesende den 24

seiji gaen- J, \.Julius, doende onsen cours z.o. ende z.o. ten o. aen, [was int

coürs^ van afgacu vandc Maen : want met het wassen van dien ist quahjck

') Thans Bolinao. *) De Golf van Lingayen. *) Zie p. 228, n. 3.

*) De tusschen
[ ] geplaatste passages van dit hoofdstuk komen niet voor in Dahl-

gren's vertaling van het Portugeesche document over deze reis (zie de Inleiding bij de

bespreking van de capittels 52-54).
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zynen rechten cours (tusschen dese Eylanden heen) te behouden, zo. ende

om dat de wateren ende stroomen alsdan seer sterck naer 't aén int af-

n.w. loopen, wy seijlden door veel enghe Canalen, hebbende des |e^Maen^°

nachts de diepten van 8 ende 10 vademen, met weecke modder

op de grondt], tot dat wy het Eylandeken Ilha Branco om waren,

[hoewel wy 't selfde niet en sagen, dan byde hoochte verstonden

wel daer voorby te wesen].

Voor by Ilha Bra?ico wesende, liepen o.z.o. aen 150 mylen

weeghs, om boven de droochten {Os Baixos dos Pescadores, ende

'tbeginsel van d'Eylanden Leqtteos^),) te comen, te weten, aende

oostzyde, welcke Eylanden men noemt As Ilhas Fermosas, dat

is : de schoone Eylanden, dit wist ick door informatie van een

Chijn, ghenaemt SantyvdM Chinchon^), ende seyden datseUggen

op de hooghten van 2 / ^/^ graden ; men heeft daer de diepten van

30 vadem, ende alhoewel dat wyse niet en sagen, niet tegenstaen-

de door die hooghte ende diepten verstonden wel dat wyse voorby

waren.

Die schoone Eylanden voorby wesende, deden onsen cours

o. ende o. ten n. aen, 260 mylen weeghs, [te weten, tot dat wy
alle die longitudo ofte lenghte (die dese Eylanden van de Lequeos

hebben,) ghepasseert waren, wy mochten daer ontrent 50 mylen

van af heen loopen] , de selfde Chijn seyde my, dat dese Eylanden

(de Lequeos ghenaemt,) seer veel zijn, ende datse veel en seer Loopen so

goede Havens hebben, ende dat het volck ende inwoonders van ™e^^^E^an-

dien, haer aensichten ende Hchamen bemaelt ende beschildert ^«^^i^sg^®-
heeten Le-

hebben, gelijck als die Bisayas^) van d'Eylanden Lucons ofte queos, die

Phellippinas, zijnde oock gecleet als die selfde Bisayas. Item getal zijn,

datmen daer oock Mynen van Goudt heeft, seyden noch datse
^Qg^g'^^i^a-

dickwils comen met cleyne scheepkens ende Bareken, gheladen vens.

. Eenea int

met huyden en vellen van Venesoenen *) , als oock Goutm greynen schip zijn-

ende seer cleyne stuckskens, aende Custe van China handelen, meerde dat

'twelck den voorseyden Chiin affirmeerden altemael wel ende \^ ^^se ey-
•^ •' landen val-

voorseker te weten : want seyden op die selfde Eylanden selver len huy-

neghen reysen gedaen te hebben, daer van daen brengende, i^ greynen

*) Lequeo pequeno: Formosa en de daar beZ. gelegen eUanden; (zie p. 196, n. 3).

Lequeo grande: de eilanden tusschen Formosa en Japan. „Boven" beteekent

hier „bezuiden", wegens den in dezen tijd van het jaar doorstaanden Z. O. moesson.

-) Lees Chincheo, thans Chang Chiu, nabij Amoy; zie p. 173, n. 1.

^) Bisayas, Bisayans, Visayas, een volksstam op de Philippijnen, die zich tatoe-

ëerde, en daarom door de Spanjaarden „Pintados" genoemd werd.

*) Zit. p. 110, n. 3.
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ende cieijn vandc voofsz. warcn nae China toe, ick gheloofden sulcks also
stucxkens

^^ -wesen, overmidts dat ick daer na vernomen hebbe binnen
daer zy '

mede han- j^^^aw ende aende Custe van Chynen, ende vont het alles waer-

de Custe achtigh te wesen, dat my desen Chijn gheseydt hadde ; D'uyterste [io46]

suick^'^^"^' van dese Eylanden so vant Septentrionael als Orientael, (dat is

:

heeftmen y^^ '^ noorden ende oosten,) zijn gheleghen op de hooghte van

vraecht en- 29 graden.

achtigh. Dese Eylanden voorby wesende, so crijcht men d'Eylanden

van lapan, waer van het eerste ende 'tuyterste int Occidente

ende Meridionael, (dat is: int westen ende zuyden geleghen,) is

Fyrando het Eylandt van Fyrando, alwaer de Portugesen haer traffijcke

Eyiandt^"^^ ^^*^^ handel dryven, hebben altesamen inde lenghte ofte lon-

hebben de gj^y(jQ /3Q mylen, ende 'tuyterste int Orienten ofte oosten, leijt

alhier een op de hooghte van 32 graden, wy liepen altoos o. ende o. ten n. aen.

De Eyian- (tot dat wyse om en voorby waren,) die voorseyde / 30 mylen aen.

den van
p^^iQ dese informatie hebbe ick ghehadt vanden voornoemden

Japan heb- '^

ben alle Chijn, oock mede hoe dat ick daer sommighe Vulcanos (dat zijn

vuyrighe ofte brandende berghen,) souden ghemoeten, te weten,vens.

Den Chijn i3y(ie 70 1) mylen daer voorby wescudc, ende noch ander 30 mylen

Japan ge-voordcr acu, vier Eylanden byden anderen liggen, 'twelcke ick

ben deynê altemael also ghevonden hebbe, gehjck als hy my gheseyt hadde,
luyden met Q^ïde scydeu my dat hy 't seer wel wiste, om dat hy in Ia-ban som-
een groote j j j j r

wronge om mighe Mans-pcrsooncn ghesien hadde, van seer clejme statueren,

mende 'van met grootc wrougcu oftc ghcwondcn doecken om 't hooft, de

fanden g^e-^^^^^^ aldacr Gout brachtcn, te weten, in seer cleyne stuckskens,

legen oost- ende sommige witte Cangas ^) van Algodon, (dat zijn stucken Ca-

japan, toeue Lywact, also ghenaemt in China,) als oock ghesouten Visch,

oock^ veeie [ghcHjck als dieA tun ^) van Spaengien , ofte Abberdaen *) ] , die selfde
Gouts in sevden te comen uyt ander Eylanden, gheleghen oostwaerder van
greynkens •' -^ j ' (d o
ende cleyne lapan af, cudc door die teyckenen ende mereken die hy my seyde,

oock ly- ' beeldent my in, waer dat de selfde Eylanden souden mogen we-

Catoen^^e-
^^^ ^)' ^^^^ voudtsc wcyuigh verschcydcn van daer hyse my ghe-

heeten seyt hadden te Hgghen; seyden my oock dat alle de Eylanden

Japan is
^^^ lapan goede Havens ende Canalen hebben, wesende een vol

seer op landt van Rijs, Coorn, Visch ende Vleysch, ende dat het een

*) Dahlgren (zie hiervóór p. 288, n. 4) schrijft: 700.

*) Cangas, cangans of cangants, meestal in de beteekenis van veelkleurige ka-

toenen sjaals. Zie Linsch. Ver. Dl. XIII, p. 269, n.1; Van Dam (ed. Stapel), II,

(1), p. 816. Algodon, thans algodao =: katoen. ^) Atün (Sp.) = tonijn.

*) Abberdaan, of labberdaan, zoute visch uit Le Labourd (Bayonne).

^) Dahlgren vertaalt hier: he called them Armenicao.
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redelijck ende bequaem volck is om met te handelen, ende dat vruchtbaer
, 1 o'i • van Rijs,
daer veel Silver is. visch, en

Loopende aldus onsen cours van o. ende o. ten n. aen, tot op vieysch.

300 mylen van lapan af, vonden wy een seer hol water, met die

stroomen van uyten n. ende n.w. als oock een ruyme ende spa-

cieuse Zee, sonder eenighe moeyten ofte swarigheyt van eenighe

verhinderinghe inden wegh te hebben; ende met wat wint dat

daer waeyden, soo bleef de Zee nochtans al in eenen doen, met

het selfde hol water ende stroomen, tot dat wy over de 700 mylen

gheseijlt hadden, te weten, tot op 200 mylen naer aende Custe,

ende 'tlandt van nieu Spaengien, in welcke contreye begonsten

die voorgaende stroomen ende hoUe Zee gantsch en 't eenemael

te verHesen, waer door ick sonder twyfel vermoede ende vaste-

lijcke gheloove, dat daer een Canael, doorgaende enghte, ofte

Straet is, tusschen 'tvaste landt van nieu Spaengien, ende 't-

landt van Asien van Tartarien; Van ghelijcken so vonden wy Haren

op alle desen wegh, (vande voorseyde 700 mylen) groote menigh-
J°"Jg

^^^'^

ten van Walvisschen, ende die Visschen vande Spaengiaerden myien, vin-
'

. den groote

Atun genaemt, (die veel aen de Custe van Gibraltar in Spaengien menighte

gevangen worden,) als oock Albacoras ^) ende Bonitos, 'twelcke visschen,

altesamen Visschen zijn, die hen gemeenhjcken inde Canalen, °^^^^ ^^J.^

[105a] doorgaende enghten, ende loopende wateren onthouden, om al- Atun ghe-

daer haer kruydt ende saedt te schieten, ten tyden datse m haer

teelen zijn, twelcke my altemael noch vastehjcker ende voor

ghewisser doet ghelooven datter een Canael, doorgaende enghte,

ofte Straet, sonder eenighe twyfel moet wesen.

Ghecomen wesende (op de selfde cours ^)) by de Custe van nieu Gecomen
, wesende

Spaengien, op de hooghte van J/^/a graden ^), quamen by een hoo- tot op de

ghe ende seer fraeye Landouwe, met veel gheboomten verciert,
^JJuSpa^en^

gantsch en dal sonder snee, ende men heeft daer vier mylen van ^^^^^j^^p
"*

't landt af veel ghedrifts van wortelen, bladen van boomen. Riet, vonden

ende ander bladen ghehjck als van Vijghboomen, [welcker ghe- Jryfl %tn

hjcken men in grooter menighten in lapan vindt, diese aldaar ^°^teien^^^

eeten, ende van die wv alhier vonden. Het icker ethjcke nemen ren, van
^

1 1 j \
Riet, ende

ende met het vieysch koken, hadden (ghesoden wesende) eenander bia-

1) Albacora (Port.), een tonijnsoort; soms verbasterd tot halve koord, halikoord

of albertkoord (zie R. van der Meulen, in Meded. Kon. Akad. van Wetenschappen

afd. Lett. deel 83, serie A, no. 4, p. 39). Bonito is ook een soort tonijn.

«) NI. O. en O. t. N.

*) Waar thans San Francisco ligt.



292

den geiijck smaeck ghclijck als kool; men heeft alhier ooc groote menighten

Sf^^ock ^^^ Zee-wolven, die wy Zee-honden hieten, waer door ghenoegh

groote me- te presumeren en te ghelooven is, dat daer veel Revieren, Bayen,

Zeewolven ende Havens moeten wesen langhs alle dese Custe heen], tot die

daf'^daer Haven van Acapulco toe.

moeten \2ia daer af liepen wv z.o., z.o. ten z. ende bv wylen z.o. ten o.
zijn veele -^ -^

i r-r ^ 7 j o
Bayen en- aen, naer dat wy de wint creghen, tot den hoeck El Labo de San

ren.
^^'^

Lucus ^) toe, ('twelcke 'tbeginsel van 't landt van Califfornia is, te

El c. de weten, aende zyde van 't n.w.) gheleghen op 22 graden, zijnde

cas, weick 500 mylen vande Cabo de Mendosino.^)

van^ïet^^ Op dese wegh vande voorsz. 500 mylen, heeftmen (langhs de

landt vanQuste heen) veel Eylanden ligghen, al hoewel datse cleijn zijn,

evenwel so is het sonder twyfel, of men moet daer sommighe

goede Havens in hebben, als oock aen 't vaste landt, alwaermen

dese naervolgende Havens heeft, die als noch eerst bekent zijn,

isia de Se- te weten, die van 't Eylandt Isla de Sant Augustijn ^), ghelegen op

Eyiandt ^0^/4 graden, ende 'tEylandt Isla de Sedros, op de hooghte van

der^boo-^^" 28^4 graden schaers, ende 'tEylandt *) geleghen beneden San Mar-
men. ttjn, Op 23^/2 graden, alle dese Custe ende Landouwe is mijns

Dat aUe bedunckens bewoont, ende verthoont hem int schijnsel een seer

dese custe „Qg^ landt te weseni want saghen daer altemets des nachts
van Calif-

ö

o
fornia be- vieren, ende des daeghs roocken, ['twelcke een ghewisse teijcken
woont is, . ,

conden wy IS van bcwoont te wesenj

.

na?ht??en Vanden hoeck ofte Cabo de San Lucas af, tot naer d'ander zyde
•t vieren, yaut Z.O. van Califfomia toe, deden onsen cours o.z.o. aen 80 my-
des daeghs ^ t i /^
aen 't ro- leu weeghs, tot den hoeck ghenaemt El Cabo de las Cornentes

(dat is : den hoeck vande stroomen,) toe, gheleghen op de hooghte

van 19^1^ graden ^), loopende op dese cours ende wech, saghen in

'tnoorden ontrent een mijl van ons af, drie Eylanden hgghen,

Eylanden dicmcu nocmt Las tres Marias, (dat is : de drie Marien gheseyt
;)

Op de voorseyde cours heen loopende, so heeft men 4 mylen

van d'ander Eylanden verscheyden, noch ander Eylanden van

twee ende drie mylen weeghs; Men heeft van de voorschreven

mont ofte Inwijck van Califfornia af, alle dese wegh vande 80 my-

len heen, groote stroomen die westwaert aen loopen.

1) Zie p. 275, n. 4.

") Zie p. 278, n. 3.

3) Thans S. Martin?

*) Thans S.'« Margarita? San Martija is dan misschien een verschrijving van

Santa Maiia.

') Lees 2OV2 graad.

de 3 Ma
rien
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Vanden hoeck ofte Cabo de las Corrientes af, deden onsen cours

z.o. en by wylen z.o. ten o. aen, 130 mylen weeghs tot inde Ha-

ven van Acapulco, op desen wegh vande 130 mylen, hadden wy De Haven

{20 mylen geseijlt hebbende,) de Haven, ghenaemt de Natividade, ï^v^daS*^"

dat is: van onser Vrouwen gheboorten gheseydt, ende ander

8 mylen voorder aen de Haven van Sant lago, ofte Sint lacob,

ende noch 6 mylen voorder aen, de Zee-strant ghenaemt La

Playa de Culyma, dat is: de strandt van Culyma gheseydt. Alle

dese Custe, te weten, van Califjornia af, tot de Haven van Aca- De Haven

pulco toe is bewoont, [van volck die met de Spaengiaerden vrede \l^^
^^^^

ende ahantie hebben, ziin van conditien ende qualiteyt als 't- y^n Caiif-
' i. j forma af

[105&] volck van d'ander Custen van nieu Spaengien, etc] tot de Ha-
ven van
Acapulco,

Conclusie. ï_^\ Jf"woont van
volck die

met de
[Alle het ghene dat in dese dischriptie ende verclaringe ver- spaengi-

haelt is, hebbe ick alles selver ghesien ende wel ghenoteert, in^^^^djjen

dese vaert ofte Na\'igatie, die ick gedaen ende voleijndt hebbe dit

jaer van \S84, te weten van groot China af uyt die Haven ende

Revier van Canton, ghelijck als ick het alles breeder ende co-

pieuser u Excell. te kennen sal gheven, met die Paralellen ende

Meridianen van dien, soo my God de Heere sulcx toelaet, die u

Doorluchtige Excell. wil sparen in langhduerige gesontheyt. ^) Alle

'twelcke voorschreven ick aldus getranslateert hebbe, uyten

Spaenschen in onse Nederduytsche tale, van woort tot woort,

uyt de Copye van 't Originael, die aldus ghesonden is gheweest

aenden Viceroy van Portugaels Indien.]

Dat 55. Capittel. 2)

Een relaes ofte verhael van een Voyagie ofte Schip-vaert, ghe-

daen door den Piloot Nuno da Silva, voor zijn Excell.

*) Hier eindigt Francisco de Gualle, en neemt Jan Huyghen het woord.

^) Den inhoud van dit hoofdstuk vindt men vertaald, doch niet zeer accuraat,

in de Engelsche uitgave van 1598 van het Reysgheschrift ; Hakluyt nam het verhaal

daaruit over in den 2den druk van zijn Principal Navigations (ed. 1600, III, p.

742-'8), en alleen dezen, eenigszins verminkten, tekst gebruikten de latere beschrijvers

van Drake's reis rond de wereld. Over dezen tocht stonden echter zóó veel gegevens

ter beschikking, dat dit niet heeft geschaad.

Over den auteur, Nuno da Silva, publiceerde Mrs Zelia Nuttall in haar New Light

on Drake (Hakluyt Society, 2nd series, no. 34, 1914) een aantal nieuwe bescheiden,

in Engelsche vertaling, o.a. het origineele Spaansche MS van dit hoofdstuk (dat zich
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den Vigeroy van nieu Spaengien'^) , den 20Meye Anno 1579,

binnen die Stadt van Mexico, van waert ghesonden is ghe-

weest aenden Vigeroy van Portugaels Indien ^), waer inne

verhaeli wordt die Coursen ende gheschiedenisse vande

vaert van Frangoys Draeck, die hem {belyder) ghenomen

hadde by de Eylanden van Cabo Verde, ende alsoo met

voerden, door die Straet van Magallanes, tot die Haven

van Guatulco ^) in nieu Sfaengien daer hy hem weder liet

varen.

'uno da Silva gheboren van Porto uyt Portugael, Burgher

ende Ingheseten van Guaja, seyt : dat hy belyder uyt zijn

huys ghescheyden is, int beginselvan November Anno / 577

nemende zijn reyse ende cours naer d'Eylanden van Cabo Verde,

ofte den groenen hoeck, al waer comende heeft het geset met

Liggende zijn schip dicht byde Haven van 't Eylandt Sant lago, (een van
°°^^^ 'g^^' d'Eylanden van Cabo Verde voorseyt,) wesende den /9 Januarij,

lago, een Anno 78) alhier ligghende soo zijnder ghecomen 6 Schepen*),

landen van welcke scheueu Enghelscheu te wesen, van welcker hem den

de werf
'^" Admirael aen boort dampte, ende overweldighde, hem met zijn

°dt^°^de
Scheepsvolck daer uyt nemende, haer brengende met een Schuyt

ghenomen in 't Schip vanden voorsz. Admirael, latende int Schip van hem
soys deposant ofte belyder, 'tonbequaemste ende snootste Volck,
Draeck. ^^ sommige Bootsgesellen ende jongers; ende al hoewel dat die

Voick van vande fortresse, (van 't Eyland) vier of vijf maels naer hen toe

suva te schoten, en deden d'Enghelschen gantsch geen schade noch

set
^^

maer ^enigh Ictscl ; dit ghedaen wesende, ghinghen van hier af weder

Ni

in het Archivo General de Indias te Sevilla bevindt), en Da Silva's journaal gedurende

zijn reis met Drake. Behalve hiermede vergelijke men dit Capittel met William San-

dys Wright Vaux, The World Encompassed (Hakluyt Society, Ist series, no. 16,

1855); Julian S. Corbett, Drake and the Tudor Navy (Chapter VIII, The Voyage of

Circumnavigation) ; en Richard Carnac Temple, The World Encompassed and Ana-

logous Documents (The Argonaut Press, 1926).

Voor Nuno da Silva zie ook J. W. IJzerman, Dirck Gerritsz. Pomp (Linsch. Ver.

Dl. IX, 1915), p. 171-'3,enF.C. Wieder, De Reis van Mahu en De Cordes, II (Linsch.

Ver. Dl. XXII, 1934), p. 22, 25, 26, 113, 124.

') Don Martin Enriquez.

*) Don Luiz de Athayde (zie p. 36, n. 1). Blijkbaar achtte de Spaansche onderko-

ning van Nieuw Spanje het gewenscht zijn Portugeeschen ambtgenoot van Oost-

Indië te waarschuwen van de komst van Drake.

*) Ook wel Aguatiilco, aan de Pacific-kust, op 15° N.B. en 92°,5 W.L. ; destijds de

afscheephaven naar Peru en Honduras.

*) Onder Francis Drake, die 13 December 1577 uit Plymouth was gezeild.
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[106a] 'tseijl naer het Eylandt Brava^) toe, (dat is: 'twoeste Eylandt hem mede

gheseyt) nemende met haer 'tvoorsz. Schip van hem Nuno ^«om'dat^y
Silva, alhier comende vulden sommiffhe vaten met versch water, ^^"^ soet

^ Piloot van-
nemende van daer af heuren cours t'Zeewaert in, hebbende te de Brasiu-

voeren 'tvolck vanden voorsz. Nuno da Silva, met een Schuyt was^.

aen landt ghebracht, behoudende alleenUjck den selfden Nuno
da Silva met hem int Schip, van ghelijcken zijn Schip met de

Wynen die daer inwaren, ende den voorsz. Nuno da Silva seyt dat

d'oorsake datse zijn persoon met namen, was daerom, om datse

wisten dat hy een Piloot vande Brasilische vaert was, om hen-

lieder aldaer te geleyden om versch water te cryghen.

Van 't Eylandt Brava afghescheyden wesende, namen haren

cours naer het landt van Brasilien toe, 'twelcke zy quamen te

sien den eersten Aprilis ^), te weten, op de hooghte van 30 gra-

den, ende sonder eens landt noch versch water te nemen, ver-

volchden haren cours voortaen, tot by de Revier van Rio de la

Plata, (dat is: de Revier van 't Silver gheseydt,) ghelegen op

35 graden luttel min ofte meer, alwaer zy aen landt spronghen

ende versagen hen van versch water; Van daer af deden haren

cours voortaen, tot op de hooghte van 39 graden, alwaer sijt

setten by sommighe Glippen, alhier wesende, verlieten twee verlaten

schepen, (vande ses die zy hadden) ende vervolchden hueren ^^^^ vandê

wegh met die vier resterende schepen, (te weten, met dat van ^ die zy
hadden.

Nuno da Silva ghereeckent,) tot by de Bay diemen noempt

Bahya de las Islas, (dat is : de Bay van d'Eylanden ^) gheseyt,)

gheleghen op de hooghte van 49 graden, al waermen seyt dat

Magallanes verwinterde, als hy aldereerst die Straet ondecten,

die naer hem den naem behouden heeft ; Zy liepen in dese Bay,

wesende den 20 lunius, ende anckerden so dicht by het landt,

datmen daer met een Roer op schieten mocht; saghen dat het

landt bewoont was van Indianen, die met vellen bedeckt waren,

hebbende die cleederen tot de knien ende halve armen toe, ende

d'ander rest van 't lichaem ende 'thooft gantsch bloot en ont-

deckt, hadden boghen ende pylen voor haer gheweer inde han-

den, was een cloeck, groot, ende lyvigh volck, wel ghestatueert

van persoonen: Voeren alhier met hen sessen aen landt, om voeren met

versch water te soecken, ende al eer dat zy op 't landt spronghen, ^^^ haer°6

') Ook een der Kaapverdische eilanden.

^) 5 April volgens Da Silva's eigen journaal; zie Nuttall, p. 278.

') Bedoeld is Puerto S. Julian.
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te lande; soo ghenaeckten daer by 't Boot vier Indianen, de welcke d'

delas isias Enghelschen Broot ende Wijn gaven, ende als de voorseyde In-

geven de (jianen wel ghegheten en ghedroncken hadden, soo scheyden zy

ders wijn daer wedei van daen, loopende een hooghte opwaerts aen, roe-

die met pende een vande selfde Indianen Magallanes Esta he minha Terra,

ciee^warr ^^^ ^^'- Magollanes dit is mijn landt, ende omdatse d'Enghelschen

ende met vervolchden, so zijn de voorseyde Indianen soo 't scheen, voor-
bogen ende
pyien ghe- gheloopen en ghevlucht naer bovenen toe, ende een weynigh

^e^g^ten omhoogh gheloopen hebbende, zijn d'Indianen weder om ghe-
hebbende, keert, ende smeten daer 2 van d'ander doot, waer van d'een
ende ghe-
droncken een Engels-man, ende d'ander een Neer-lander was, ende de reste

loopen ontquament ende berghden hen int Boot, daer zy terstont met

^g^^Q'j_^^^^ afstaken, bleven alhier ligghen tot den //Augustus, op welc-

ghende ken dagh ginghen weder te seijl voorderaen, loopende langhs de

haer om Custe heen, tot ontrent anderhalf mijl weeghs van het landt af:

ten
^
een

^" want is daer overal schoon ende suyver, van 20 tot 25 vadem
Engels- diepten, ende waren ontrent vier ofte vijf daghen onder weghen, [i06&]

een Neer- tot de mont ofte incomstc vande Straet toe: maer om dat de

doot. windt contrarie was, vertoefden tot den 24 Augustus, al eer dat

zy daer in Hepen ^).

d'Incomste ofte mont van de Straet heeft ontrent een mijl

weeghs inde breede, hebbende van beyde zyden een kael ende

vlack landt '^)
; Aende noordzyde saghen Indianen die groote

vieren maeckten : maer aende zuydtzyde en saghen gantsch geen

Beschry- Volck ; Den 24 voorsz. begonsten zy de Straet innewaerts aen te

varfde^ loopen, met eenen o.n.o. windt, ende dat hem dunckt dat dese
straet Ma- gtraet mach hebben ontrent / / O mylen inde lenghte, ende inde
gallanes. -^ ° '

breede, te weten, in d'incomste een mijl weeghs, ende dat aUeen-

hjcken de helft van de Straet recht uyt (sonder bochten) loopt;

ende van daer voortaen tot op 8 ofte \0 mylen naer 't eijnde,

heeft zy sommighe bochten ende cromten, onder welcke een so

grooten bocht is, dat het schijnt 'teene landt door 't ander te

steecken, ende heeft alhier minder dan een mijl weeghs, van 't

eene landt tot het ander, ende van daer voortaen soo looptse

weder recht uytwaerts aen, ende al hoewel dat daer noch som-

mige bochten comen, zijn cleijn ende hebben niet veel te be-

duyden, heeft d'uytcomste vande Straet naer 't westen toe,

ende op 8 ofte /O mylen naer eermen aen 't eijnde compt, soo was

') Lees: eer dat zij een reede vonden.

^) Lees: aan de eene zijde kaal, aan de andere vlak.
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de Straet wat breeder als te voren, is altemael van een hoogh

landt tot het eijnde toe, te weten, van datmen daer 8 mylen bin- 5 myien in

nen in is af: want d'eerste 8 mylen van d'incomste is van een^ijnd^^^*

vlack ende effen land, als voren gheseyt is, ende inde incomste "^^^^^ ^
hoogh

vande Straet, soo vintmen dat de stroomen vande zuyder Zee, landt met

naer de noordt Zee ^) toe loopen, ende naer datse begosten te deckt.

seylen met die o.n.o. wint, (binnen in wesende,) liepen daer naer Men vint

haren wdl door, sonder eenigh bedwanck ofte over-last van weer
sfj-oomen

ofte wint, ende dat het hooge landt van beyde zyden met snee ^^^"^6 ^

bedekt lagh, ende dat alle dese Straet suyver ende schoon is, n. Zee loo-

Hepen tot op een Roerschoot van het landt vande n. zyde af, de^' diepte

doende haren cours daer langhs by heen, hebbende de diepten ^0^^'^^'^'^^

van 9 ende 10 vadem met schoone grondt, als gheseyt is, ende ende te

. veel plaet-
datmen over al noodigh wesende souden moghen anckeren, ende sen ancker

dat die gheberghten van beyde zyden vol gheboomten staen, f^bercht^n

comende op sommighe plaetsen die berghen ende tgheboomte tot bene-

tot aenden oever vande water cant uyt, hebbende op etlijckestaende

contreyen pleynen en plat landt boven op, en sagen daer gantsch boonften.

gheen groote Revieren, dan sommighe cleyne Revieren, die inde

broocken 2) ende schueren van het land uyt quamen, ende inde

contreye daer den grooten bocht ofte cromte is, sagen aende

zuydtzyde sommige Indiaensche Visschers, in haer Canoas ofte sien op de

schuytgiens, ende waren van ghestaltenis als de voorgaende, diese
^ilensche^'

te voren aende noordtzyde ghesien hadden, ende datse op gheen visschers

11 ,11- , 1 f inde straet
ander plaetsen vande zuydtzyde meer volck ghesien hebben. visschen.

Comende buyten de Straet aen d'ander zyde uyt, ('twelcke

was den 6 September van 't voorseyde jaer,) deden haren Den 6 Sep-

cours drie daghen langh noordtwest aen, ende cregen op den m^'^^door

derden dagh eenen n.o. wint, die hen met ghewelt w.z.w^ waert ^^ straet.

aen dreef, loopende also / O ofte / 2 dagen met weynigh seylen op,

ende omdat de windt seer verbolghen begost op te steecken,

[107a] soo namense alle haer seylen in, ende laghen over staegh en dre-

ven tot den laesten September toe, (hebbende den 24 vande

selfde maent ^) haer jacht uyt het ghesicht verloren, 'twelcke ^aer jacht

mocht wesen van 50 vaten groot,) alsdoen hijsten zy weder haer ^^t^ 'tg^^"

seylen op, omdat de windt wat ruymer was, doende haren cours '

den tijdt van 7 dagen noordtoost aen; int eijnde vande voorseyde

') Groote Oceaan: Mar del Zur; Atlantische Oceaan: Mar del Norte.

^) Ned. broek = moeras.

8) Lees 28; zie Nuttall, p. 259.
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7 daghen creghen ghesicht van sommighe Eylanden, alwaer zy

naer toe liepen om te anckeren: maer 'tweer en gaf hen gheen

plaets, alhier wesende liep de windt naer 't noordtwesten, waer-

VerUesen mede zy west z.w. aen liepen; Des anderen daeghs daer aen ver-

sicht nochloren een ander Schip van haer Compaengie uyt het gesicht

^^ ^gQ^P ('twelcke mocht wesen vande groote van 180 vaten) want het

vaten. onweer begonst dapper op te steecken, in somma dat het Schip

vanden Admirael alleen bleef : want het Schip van hem Nuno da

Silva, was bljrven sitten inde Bay, daer zy verwintert hadden eer

zy door de Straet quamen, liepen aldus met het onweer tot op

de hooghte van 57 graden^), alwaer zij in een Haven van een

Eylandt liepen, ende settent een Gotelingh schoot van het landt

af, op 20 vadem diepten, onthielden hen alhier 3 ofte 4 daghen,

ende loopende de windt naer 't zuyden, lichten haer anckers weer

op, doende haren cours noorden aen, twee daghen lanck; in het

eijnde van dien creghen ghesicht van een cleijn ende leegh Ey-

land, alhier wesende streken haer seylen, ende settent Boot uyt,

Vangen ende vinghen daer veel Voghelen ende Zee-wolven ; Des anderen
liicr vggIc

Vogelen daeghs ghinghen weder 'tseijl, doende haren cours n.n.o. ende

woiven^^^"^- ^^^' ^^^ ^y ^^^ ander Eylandt ^) ghelegen vijf ofte ses mylen

van het vaste landt af, te weten, aende n. zyde vande Straet;

daer by comende anckerdent ontrent een vierendeel mij Is daer

van af, op de diepten van 12 vadem; Dit Eyland is cleijn ende

van een leegh landt, ende is seer bewoont van Indianen, zijnde

'tlandt van dien altemael bebout, zy setten 'tBoot terstont uyt,

alwaer de Capiteijn ofte Admiraal met noch elf Enghelschen in

spronghen, varende naer 't landt om versch water ende victualye

te soecken; aen 't Eylandt comende, so brachten hen d'Indianen

in wisselinghe van ander dingen twee Spaensche Schapen, ende

een weynigh Mays ofte wortelen daerse henluyder Broot af ma-

ken, ende om dat het laet was, keerden weer naer 't Schip toe,

sonder dien dagh yet meer uyt te rechten; Des anderen daeghs

soo voer den voorseyden Capiteijn, met die voorschreven elf

persoonen ('twelcke Arckebusiers ende Boechschutters waren,)

Comen weder nae land toe, ende setten daer twee van dien op 't landt,

een Ey- Hict de vaten om versch water te halen, ende by de plaets daer

*) Ook al was deze breedte gegist, toch blijkt weder hier dat Drake bezuiden

Kaap Hoorn (55°59' Z.B.) is geweest. Zie het kaartje bij Nuttall, p. 42, en Wieder,

Linsch. Ver. Dl. XXII, p. 26, 108 e.v.

2) La Mocha, op""38°25' Z.B.
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zy het water souden halen, laghen een deel Indianen verborgen, landt an-

welcke de voorseyde twee Enghelschen overvielen, ende vinghen- la^nde^^ om
se, dit die van 't Boot siende ziin huer te hulpe ghecomen: maer^^^^"^ ^°^'

> i^ <j den over-

worden met steenen en pylen vande boghen soo wel ghegroet, vaiien, ge-

dat zy meestendeel ofte altemael ghequetst en gewont worden, twee ' ge-

zijnde der selfden Capiteijn met een Pijl int aensicht, ende een '^'^i^s^^^'^-

ander Pijl int hooft gheraeckt, so dat zy daer door gedwonghen

waren wederom te rugghe te keeren, sonder dat d'Enghelschen

eenigh van d'Indianen ghequetst ofte gheraeckt hadden, niet

teghenstaende datse hen soo dicht aen het Boot quamen, dat zy

[1076] daer vier Riemen uyt namen; Dit aldus ghepasseert wesende,

ginghen naer datum van dien van hier af wederom 'tseyl, doende

haren cours langs de Custe heen, met eenen zuyden windt, sey-

lende aldus 6 mylen weeghs, tot voorby de Haven diemen noemt

van Sant lago ^), ofte sint Jacob, alwaer zy een Haven namen ^),

alhier comende vinghen een Indiaen, die in een Canoa ofte Schuyt-

gien lagh en visten, ende brachten hem aen boort: maer lieten

hem teghens den avont weder los en vry met zijn Canoa, naer

dat zy hem een weynigh lywaet en sommighe Vleyschhouwers

Messen, en ander snuijsterye ghegeven hadde; een weynigh daer

naer is een ander Indiaen aen boort ghecomen, ghenaemt Fe- Een indi-

lip-pe, die Spaensch sprack, den selfden gaf notitie aen den Capi- spaensch

teijn van d'Engelschen, waer dat een Schip lagh, (te weten, inde sprack is

Haven van Sant lago, welcke zy o mylen te rugghe ghelaten boort ghe-

hadde),^) met dese tydinge ende den Indiane die de Guye oftCdeTaeV dê

Leijdts-man was, zijn des anderen daeghs weder 'tseijl gegaen,
^jf/j^^^gj^^

ende hepen naer de voorsz. Haven van Sant lago toe ; daer in daer een

comende hebbent voorseyde Schip ghenomen, in 't welcke von- in de Haven

den 1770 Bottygas ofte Spaensche potten met Wijn, ende ander g^^^
fijn^

dinghen; Dit ghedaen hebbende spronghen op 't landt, al-<iaer naer

waer zy sommighe sacken met meel namen, met alle het genepen ende

dat zy meer vonden; namen van ghelijcken die Ornamenten ende nomen,
^^

ander Kerck-goet, met alle 'twelcke zy daer weer van daen schey- ^°g^^^

den, nemende het voorseyde ghenomen Schip en twee persoo- ^77 o Bot-
tvffss met

nen (die zy daer in vonden,) met hen, liepen van dese Haven af, wijn ende

(welcke leijdt op de hooghte van 32^/2 graden,) langhs de Custe g^^^^'' ^^^^J

heen, tot op die hooghte van 3 / ende 30 graden, welcke was de te lande

') Bedoeld is Valparaiso.

*) Bedoeld is: zeilden tot 6 mijlen voorbij Santiago en liepen aldaar een haven

binnen. Zie Nuttall,. p. 261.
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comende coTitreye dacr zy malcanderen bestempt ofte verdaecht hadden,

Tommje ^"^ ^^ Vergaderen en den anderen te verwachten, so zy door eenigh

saeken met Qj^-^ggj. Qf^g storm malcanderen quamen te verhesen, ende van
meel, oock ^

Keicken, een scheyden.

ten!^"ende Comende op dertigh graden, vonden daer een seer goede Ha-

^eT'^ne- ^^^ alwaer zy in liepen, ende anckerden op de diepten van ses

mende hetyadem, te weten, een Roer schoot van 't land af, 'twelcke was
schip met ^ . ,

2 persoo- recht tegens over een Revier, alwaer zy ses pypen waters namen,

daer
\^^ G'Tide om die geen (die 't water souden halen,) te beschermen,

vonden, sctten twaelf persoonen op 't landt ; aldus besigh wesende met

het water te vullen, saghen een hoop Volcks op haer aen comen,

waer van de helft Spaengiaerden waren, mochten wesen ontrent

250 persoonen te Peert, ende dan noch so veel te voet: maer so

Comen in haest als zyse gewaer worden, Hepen terstont naer 't Boot toe,

daer zy^'^ ende vcrloreu alleenhjcken eenen Engels-man; Die selfden nacht
veriiesen ginghen zy met beyde de Schepen weder 'tseijl, loopende langs

man int de Custc heen, tot op 10 mylen weechs voorder aen, alwaer zy

hare pypen sommigh watcr namen : maer om datse sommigh Peerde-volck
met water.

^^^ oogh cregen, soo scheyden zy daer uyt sonder meer waters

te nemen; Van daer af vervolghden heuren wegh voortaen, de

Custe langhs tot 30 mylen weeghs, alwaer zy een onbewoonde

Haven namen ^) , doch en quamen daer niet aen landt : want

Rusten saghen alle daeghs volck; alhier armeerden ofte rusten zy een

jacht ^^toe
clciju jacht Op, waer van zijt hout al ghewrocht en gemaectmet

daer zy 't jnet haer uyt Enghelandt brachten 2); 't voorseyde jacht ghe-

Engheiand maeckt ende opgerust wesende, hebbent int water ghestelt, al-

bracht had' waer de Capiteijn met vijfthien persoonen in gegaen is, met den
den. Hoogh-bootsman Jan de Grieck, (welcke was den Schipper van[i08a]

't Schip dat zy ghenomen hadden inde Haven van Sant lago,

Keeren te- als voreu,) met het welcke zy weder terugghe ghekeert zijn, om
soecken^dete soeckeu de twee Schepen die van heur compaengie met de
2 schepen g^Qj-j^ ende 'tonweder versteken waren, als voren gheroert is,
van hare ^
compaen- ende willende van ghelijcken op 't landt springhen om versch

water te halen, en dorstent niet bestaen : want saghen daer volck,

so dat zy ten lesten wederom keerden, sonder eenige notitie van

d'ander Schepen te hebben; alhier wesende trocken alle 'tgeschut

uyt het Schip, ende concerteerden en versaghen huer Schip; dit

gedaen hebbende, leyden zy een cleijn stuck gheschuts op de

*) Lees: waar zij „havenden", ten anker kwamen.
*) Een in die dagen zeer gewone wijze van doen, en zeker ook door Drake gevolgd.

gie
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jacht, waermede weder 'tseijl gingen, vervolghende hueren wegh
voortaen.

Derthien daghen ^) gheseylt hebbende, quamen by een Ey-

landt gheleghen ontrent een Bas schoot van 't landt verscheyden,

alwaer zijt setten; alhier vonden zy vier Indiaensche visschers,

in twee Canoas ofte Schuytgiens, de welck huer seyden, datter

aen 't vaste landt versch water was: maer verstaende dat het

niet te veel, en oock een half mijl vande Custe af, te landewaerts

in was, en wilden daer gheen moeyten om doen, en zijn weder

tseijl ghegaen, latende de voorseyde Visschers met huere Canoas

bl3rven, vervolghende hueren wegh ende cours de Custe langhs.

Des anderen daeghs wat voorder aen wesende, creghen ghe- Doen een

sicht van sommighe Indiaensche Visschers, die op 't landt in nemen^een

haer huiiskens waren; dit siende d'Engelsche Capiteiin is ter- ^^^^ ^^^^^
J ' o r j ende som-

stont inde jacht ghespronghen, en naer 't land toe ghevaren, mighe in-

alwaer hij drie vande voorseyde Visschers aentaste, nemende land.

daer by de helft 2) vande Visch, die op 't landt al bereijt en

ghepackt lagh om te vervoeren, met welcke Indianen ende buyt

zy weder naer het Schip toe quamen. Des anderen daeghs daer Nemen een

aen volghende, soo saghen zy een Barcke die met Visch gheladen ^et india-

was, die de Spaengiaerden toe quam, met vier Indianen die zy °^g°
j^^g^^^^

daer by gheset hadden ; Dese Barcke met de Indianen ende Visch, sleepten die

namense ende bondense aen 't voorschip (van 't genomen Spaen- dan inder

sche Schip) vast, ende sleeptense alsoo naer, latende de voorseyde mTe^ckten

vier Indianen daer in blijven, de welcke des nachts de Barcke ^y taer
•" stillekens

weder los bonden, ende gingen heymeUjcken door met Barcke los ende

en met Visch en al, sonder datse die oyt meer saghen. Des ande- ^aer.

ren daeghs so spronck den Capiteijn int jacht, om dat hy in een

open ofte bruecke ^) van 't landt sommighe huyskens sach staen,

alwaer hy naer toe voer; op 't landt comende vont daer twee

mans in, waer van hy den eenen ghevanghen nam, latende den

anderen blyven, nemende daer en boven noch drie duysent Pesos

in Silver (zijnde elcke Peso de waerdye van een Reael van achten,)

ende seven Indiaensche Schapen, Hoenderen, ende aUe 'tghene

datse meer vonden, waermede zy weder daer van daen scheyden,

vervolghende hueren wegh voortaen; twee daghen daer na qua-

'j Lees: drie dagen; zie Nuttall, p. 263.

^) Lees: die helft van de visch; zie Nuttall, p. 263.

^) NI. een ravijn.
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Berooven men by de Haven ghenaemt Azijcka ^), alwaerse twee Schepen

^ven Aztjc- vonden, wesende 'teene gheladen met goederen ende coopman-
ka 2 sche- schappen van Spaengien, uyt het welcke zy alleenUjck 200 Bot-

meiï daer tigas (ofte Spacnschc potten) met Wijn namen, ende van 't ander

spaensche 37 Bavas (dat zijn stucken van 10, 12 pont elcke Bar,) Silvers,

P°"^°g™^g ende willende op 't landt springhen, (met twee Bareken die zy

37 stucken inde vooFscvde Haven vonden) met ontrent 37 Roers en boech-[i08&]
Silvers

eick van schuttcn, saghcn op 't landt een deel Peerdevolck aencomen,

pont°^*^ '^waermede zy huer voornemen achter lieten, ende namen aUeen-

Hjcken een Swart diese inde Bareken vonden, daer zy weder met

aen boort keerden.

Om dat het Des anderen daaghs inden morgen stont, so hebben zy 't Schip

van^uyt niet de coopmanschappen ende goederen van Spaengien inden
Spaengien

-[^j.^^^ ghestckcn, ende namen'tander met haer, en zijnder met
waren, ste- o ' ...
ken daer- door ghcgacn, vcrvolghendc hueren wech voortaen; de Capiteijn

brant met voer met het jacht langhs de Custe heen, loopende d'ander Sche-

irL^eln pen anderhalf mijl daer van af t' Zeewaert in, om te soecken een

sfhip.d'an- Schip ^^qj- 2v notitic af hadden; aldus gheseijlt hebbende on-
der nemen ^ -^

i o i
•

i

zy met trent vijf en veertigh mylen weeghs, hebbent selve Schip ghe-

vonden, 'twelcke in een Haven gheanckert lach, die daer al twee

uren van te voren gheadverteert waren van den Enghelschen

Piraet ofte Zee-roover, ende hadden al achthondert Baras ofte

Stucken Silvers (die zijn majesteyt toe quamen,) daer uyt ghe-

hcht en gebercht, van welck Silver d'Engelschen te voren ge-

waerschout waren: maer en dorsten daer niet aen landt comen,

om dieswiUe datter veel Indiaensche boechschieters ende Spaen-

giaerden op stonden en wachten, vonden aUeenhjcken int selfde

Schip drie pypen waters, zy namen 'tvoorseyde schip met haer,

ende comende tot ontrent een mijl tZeewaert in, settent aUe
Laten hier^ijn scylcu op, en lietcnt also heen dryven, doende alsoo van ghe-

die zy ghe- lijeken met het Schip dat zy in Azijcka ghenomen hadde, als

den dry- oock dat ander van Sant lago, die zy mede heten dryven, ver-

^^^-
. volghende hueren wegh met huer Schip, ende het jacht aUeenlijck.

Wsrcn in."

de Haven Comendc op scvcu oftc acht mylen nae by de Haven van

de^Lyma^ C'a^/aw de Lyma, creghen ghesicht van drie Schepen, ende va-
nemen 3 rende een van dien aen boort, namen daer drie mans uyt, ende
mans uyt '

een schip, vervolchdcn alsoo hueren wegh naer Callan de Lyma toe, alwaer

een Schip zy in liepen, wesende ontrent twee uren inder nacht, seijlden

') Arica, op 18°29' Z.B.
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tusschen alle de Schepen (die daer laghen) in, die seventhien int met siiver,

ghetal waren ; onder de Schepen comende, vraechden terstondt ^f^e lande^

naer 't Schip dat het Siiver gheladen hadde: maer als zy voor

antwoort creghen dat het Siiver op 't landt was, so hebben zy

huer de Cabels aen stucken ghehouwen, ende de twee grootste

Schepen de masten af, waermede zyse lieten blyven; op deser

stont so arriveerden daer een Schip van Panama, gheladen met

waren ende goederen van Spaengien, 'twelcke quam te setten

dicht by den Enghels-man ; dit was terwylen dat d'Engels Ca-

piteyn in d'ander Schepen Siiver socht; So haest alst voor-

seyde Schip van Panama geanckert was, quam daer een Boot

van 't landt om dat te visiteren : maer om dat het inder nacht

was, lietent achter blyven, ende steldent uyt tot des morghens

toe, ende comende by 't Enghels Schip, vraeghden zy wat Schip

dat het was, waer op een vande ghenomen Spaengiaerden

(door bevel van d'Engelsche Capiteijn,) antwoorde, dat het Schip

eenen Michiel Angelo^) toebehoorden, dat van Chyle quam, ('twelc-

ke eenen bekenden naern ende Schip was;) dit hoorende die van

't Boot sonden een man naer boven toe, den welcken int op-

climmen tegens een stuck geschuts aenliep, waer door hy ver-

[109a] schrict worde, en is haestigh weder in 't Boot ghekeert, (om dies-

wille dat die Schepen die aldaer laghen, ende in die contreye

varen, gants gheen gheschut en plaghen te voeren 2) ;) Hiermede

zyn zy met verbaestheyt daer weder van af ghesteecken; dit

hoorende die van 't Schip van Panama, (dat eerst in gecomen Een Schip

was,) vermoedende dat het eenighe Zee-roover moste wesen, ma hout

hebben haer Cabels aen stucken ghehouwen, en ziin t'Zeewaert i^areCabeis
ö ' J af van

ingheloopen ; d'Enghelschen dit siende, smeten terstondt een vreesen ge-

. . i-i 1 nomen te

deel Volcks m het jacht, en hebbense naer ghejaecht; daer by worden,

comende, hebben 'tSchip opgheeijst, huer bevelende te strijcken, ze°ewaert

het welcke die van 't Schip niet doen wilden, ende schoten met i"^- morden
^ vervolcht

een Roer een van d'Enghelschen doot, waermede d'Enghelschen ende van

weder te rugghe keerden naer haer Schip toe, ende zijn terstondt schen ^ghV

t'seijl ghegaen, in 't vervolgh van 't voorseyde Schip, dat zy

niet langh daer naer onder haelden, die van 't Schip dit siende

worpen het Boot uyt, ende spronghen daer in ende voeren naer

het landt toe, verlatende 'tSchip met aUe dat daer in was, het

welcke d'Enghelschen terstondt genomen hebben, en met haer

ghevoert, vervolghende haren wegh voortaen.

*) Zie over hem Nuttall, p. 333, n. 2. ^) De zee werd blijkbaar veilig geacht.

nomen.
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Des anderen daeghs des morghens, saghen een Boot comen ghe-

seijlt, waer door zy terstondt vermoeyden, dat het een verspieder

Drie Sche-was; een weynigh tijts daer naer, sagen twee groote seylende

saken^'^dat- Schepen op haer aen comen, doen vermoeyden d'Enghelschen

v^n'^Pana^^^^
zy huer quamen naer jagen, dit siende hebbent Schip van

ma laten Pawflma laten dryven, daer in latende Jan de Grieck^), met die
dxyvcn.

Beschry- twee Mans diese genomen hadden, op den dagh datse in Callan
vinge hoe ^g Lyma quamen, als gheseydt is; hijsten terstondt alle de seylen

der ghe- dicse hadden op, en ghinghen door, sonder dat zy de voorseyde
0.3.611 heb*
ben. Schepen oyt meer saghen : want die terstondt draghende hielden

naer het Schip van Panama toe, datse hadden laten dryven;

Van daer af liepense weder langhs de Custe heen, vervolghende

hueren wech voortaen; sommighe dagen geseijlt hebbende,

Waer dat gemoeten een Fregatte die naer Lyma toe wilden, was geladen
zv Gcii FrC"

gatte ghe- met goederen ende waren van 't landt, waer uyt d'Enghelschen

^d^e*^^wat
^^^ Silveren Lampet ende Fonteijn namen, ende vraechden den

zy daer Stuerman ('twelcke een Spaengiaert was,) oft zy een Schip ge-
uyt namen.

moet hadden dat voor uyt was, daer zy notitie van hadden dat

het Silver geladen hadde, waer op den Stuer-man neen seyden,

ende een ander seyden jae, en dat het ontrent drie daghen ver-

leden was; Dese Fregatte en quam niet aen 't Schip, dan by het

jacht daer d'Enghels Capiteijn selfs in was: ^) want het jacht

liep altoos dicht langhs de Custe heen, ende het Schip by d'ander-

half mijl daer van af, waer mede zy de Fregatte weder heten va-

ren, vervolgende hueren wech voortaen.

Wanneer Twec dagen daer naer quamen by een Haven, genaemt Payta ^)
,

Haven van alwacrsc voudcn een geladen Schip, met goederen van Spaengien,

men^^endê 'twelcke 'tjacht aen boort dampte, ende creghent sonder eenighe
verhaei resistenticn in: want soo haest als 'tvolck van 't Schip, ghesicht
watse be- ^ "
dreven ende kennisse van d'Enghelschen hadden, zijn daer terstont met-

tet Boot uyt gevlucht naer landt toe, ende twee van dien sprong-

hen inde Zee, blyvende alleenhjcken in 't Schip de Schipper,

Stuer-man, met sommige Swarten; van welck Schip namen de

Enghelschen de Piloot, als oock 'tBroot, Hoenderen, ende een [io96]

Beschry- Vcrckcn cndc gingen daer met t'seiil; Comende ontrent 2 Roer-
vmge wat- o (^ j >

se uyt een schoten verdc, Hetent weder varen, sonder daer yet anders uyt

') De hoogbootsman van het voor Valparaiso genomen schip; zie p. 300.

'') Lees: niet het schip, maar het jacht had naar het fregat toe gehouden; zie

Nuttall, p. 266.

') Op 5°5' Z.B.
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te nemen, ende vraechden naer 't boven gementioneerde Schip Spaensch

dat zy sochten, waer op zy hen informatie gaven, dat het 2 dagen p^y^^ g^^.

verleden uyt die selfde plaets gescheyden was, waermede hueren nomen
•^ JT o ^ hebben.

wech vervolchden, ende al eert nacht worden ghemoeten een

Schip van Panama, 'twelcke zy terstont overvielen, al hoe wel

datser anders niet uyt en begheerden dan een Swart, waermede ^ .

zijt weder heten blyven, doende hueren cours voortaen. een ScMp

Des anderen daechs 'twelcke was den eersten Febniarij ^), ge- ma begeert

moeten noch een ander schip dat naer Panama toe hep, hebbende ^^^^^°-
^ ^' Beschrv-

Visch en ander victualye gheladen, met noch 40 Barren Silvers, vinge van

ende sommigh Gout ; maer en weet niet hoe veel dat het mochte dl^se 'den

wesen, het welcke zy altesamen namen, ende de Passagiers niet ^^^^^P
^^'

twee Dominickaner Monicken, dieder met in quamen sonden zy ontmoeten.

met een Barcke aen landt ; des anderen daechs hinghen daer een ^atse^daer

(van die int Schip quamen,) op, om oorsake dat hv niet en hadde in vonden
^ ende hoe
willen bekennen dat hy 2 platen Gouts hadde, diese daer na by zy met

hem vonden; dit gedaen hebbende Heten 't Schip weder dryven, lelMen.

vervolgende hueren wech voortaen.

Den eersten Martius tegens den middach, cregen in 't ghesicht

't Schip dat het Silver in hadde ^), wesende ontrent 4 mylen tijdt datse

't Zeewaert in, ende om dat het Engels Schip wat voorlastich ^g^^^P^^^j.

ginck, waer door het niet ghenoech naer haren sin en seiilden, in ^^^ oo^h
cre°^eD.

so namen zy een deel Botigas ofte vande Spaensche Olye potten, verhaei

ende hingense vol waters met coorden achter aent Schip, om te ^^^ ^schf*

beter te seylen ^) ; ende tvoorsz. Schip (dat naer Panama wil- dat nae

den,) hielt het draghen naer den Enghels-man toe, om te weten wiide te

wat het voor een Schip was : want meenden dat het een vande
^j^^cht

^^'

Schepen was, die langhs die Guste ende contreye varen, ende over hebben,
-^ ende hoe

en weer traffijckeren; daer dicht by comende, heeft hem denzy t'seive

Engels-man bevolen te strijcken, ende alsoot den anderen niet"^*^^^^

doen en wilden, heeft hem met een Lepel-stuck de Besaens mast

ten eersten aen stucken gheschoten, en den Schipper met een

*) Lees: laatsten Februari; zie Nuttall, p. 266.

^) De Nuestro Senora de Ia Conception.

•) Een passage die door Linschoten niet begrepen is. Het schip van Drake was

op den Spanjaard vooruit en wilde dezen, zonder achterdocht te wekken, naderbij

doen komen. Niet zelf op den Spanjaard aansturen! Daarom liet Drake de zeilen bij-

staan en trachtte de vaart te verminderen door trossen met weerstandbiedende voor-

werpen er aan, achteruit te slepen. Y porque su nao yva algo delantera y no navegase

tanto hecho cables por popa con botijas llenas de agua. Zie Nuttall p. 267. De schipper

van het bedoelde schip verklaart ook dat hij het was die naar Drake toe hield.
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Pijl van een boogh gewont hebbende, hebbent Schip terstons

opghegeven, 'twelcke zy in namen, ende zijnder met t'Zeewaert

in gheseijlt, te weten, allen dien nacht ende des anderen daecht

ende nacht daer aen volghende, seylende al watse mochten. Den
derden dach wesende uyt het gesicht van 't land, begonsten 't-

Wanneer Schip te plunderen en te roven, ende 'tgoet daer uyt in haer

voorgaan- schip ovcr te nemen, twelcke was / 3 hondert Barren ofte stucken
de Schip Silvers. Item 14 kisten ofte kasten met Realen van achten ende
begonnen
te beroven. Gout, hoc wel dat hy niet en weet die quantiteyt ende somme

^rfge^^ wat ^^^ dicu, dan alleenhjcken dat hem de Passagiers seyden dattet

zy uyt hetseer vccl was: seyden oock dat vande voorsz. somme 3 hondert
Schip ghe- -^

nomen Barren Silvers zijn majesteyt toe quamen, zijnde de reste van

andere perticuliere Cooplieden; Dit ghedaen wesende lietent

Schip met het Volck die daer in ghecomen waren weder varen ^),

ende setten daer van gelijcken de drie Pilooten in, die met huer

quamen, in voeghen dat zy alhier alleenhjcken bleven, met het

Volck, die zy op de reyse met hen ghebracht hadden, dit was

den 6 Martius ; Van hier af namen haren Cours naer 't landt van

Nicaraga toe.

Op wat Den derthiensten Martius een dagh min ofte meer, zijnde inden [woa]

't^fandt
^^ morghen stont ontdeckten het landt, het welcke niet te hoogh

ra'a ^ont-
^^ ^^^' h^*^^^ ^^^ clciju Eylaudt, twee mylen van het landt

deckten. verscheydcu, zy settent in een Bay die zy in het landt vonden,

vant^Teive *^P ^^ diepten van vijf vadem, te weten, dicht by het landt; ble-

ende waer yen alhier stil ligghen tot den 20 toe, op welcken dagh een
ClcllSC OaCf
setten. Fregutte dicht voorby 't Eylandt heen Hep, alwaert jacht nae toe
Beschry- jjgp (^jgge uam CU brachtcnsc aen 't Enghels Schip; welcke Fre-
vinge van ^ o r >

de Fregat- gatte gheladen was met Salcapenlla ^) ofte Pock-cruyt, ende
te die zy
namen den Bottigas oftc pottcu met Bottcr CU Hueuich, ende ander dinghen

;

20 Martij,
(j'^nghg^s Capitcijn gingh daer in, ende dede de Salcapenlla

waer mede op 't landt worpen, latende de reste inde Fregatte blyven ; deden

laden^was. ^^^^ 'tghcschut uyt ziju Schip nemen, ende settent in de Fregatte,

om het Schip over te halen en te versien, waermede zy besich

waren tot den 23 ofte 24 Martius. 'tSchip versien wesende, ende

hen gheprovideert hebbende van barn-hout ende versch water,

') Ongeveer 7 Maart. Voor den brief van vrijgeleide, door Drake aan den schip-

per bij die gelegenheid medegegeven, zie hierachter, p. 308.

*) Sp. zarzaparilla, de wortel van Smilax China, een middel tegen Spaansche

pokken (syphilis). Zie voor het gebruik Itinerario, ed. Kern, II, p. 41-45.
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zijn haren wegh vervolcht langhes de Custe heen, doende haren

Cours west aen, ende namen met haer die voorschreven Fregatte

met volck met al; Twee daghen gheseylt hebbende, namen 't

volck uyt de Fregatte, ende passeerdense int jacht, ende onder

ander waren daer twee Bootsghesellen ofte Zee-luyden die naer Verhaei

Panama meynden te seylen, om van daer naer China te varen, Bootsgesei-

vande welcke zy een namen, met de Brieven ende Caerten diese
p^^ "^te*^^

met hadden, onder welcke waren de Messiven ofte Sendt-brieven etc

van zijn majesteyt voor den Govemuer van China, als oock die

Zee ende Pas-caerten daer zy de vaert met souden beghinnen,

ende haer naer reguleren.

Seylende aldus hueren wech voortaen tot den 6 Aprilis Beschry-

teghens den avondt, quamen uyt de Mars een Schip t'ontdecken, gèn^^ sdip

'twelcke dede zynen cours twee mylen van 't landt af, ende al ^^*^^^.^^^^'^_

eert des anderen daeghs beghonst te daghen, soo waren zy daer moeten,

.. . . , 1 » X ende watse
dicht by, so dat zijt onversiens over vielen, terwyle tmeesten- met het

deel van het ander volck sliep, en dedense terstondt altesamen ghJricht^*

in huer Schip over gaen, onder welcke was eenen Don Francisco hebben.

Caratte ^) ; Dit ghedaen hebbende vervolchden hueren wegh (met

het voorseyde ghenomen Schip,) voortaen, uyt het welcke zy

etlijcke Packen ende andere waren namen: maer en weet niet

hoe veel dat het mochte bedraghen, ofte in alles wel was, namen

daer van ghehjcken een Swartinne uyt; Drie dagen daer naer wanneer

Heten zy het selfde Schip met volck met al, weder varen ; setten nomen

daer van ghehjcken in de Bootsghesellen vande voyagie van
f^^^^^

^^^^

China, dien zy inde Fregatte ghenomen hadden, behoudenderen,

alleenhjcken een Bootsgheselle, om haer te wysen waer datse

versch water souden moghen cryghen, waer toe zy de leeghe py-

pen en vaten met namen om 't water in te doen, hiermede liepen Op wat

zy hueren wegh voortaen, tot de Haven van Guatulco 2) toe, al- in de haven

waer zy in liepen, wesende des Maendaeghs den 13 Aprihs, ende^^j^^ ^^_
settent daer binnen in, alhier bleven zy tot den 26 Aprihs ^) toe, "^

°'j^^'^J^

ende zijnde ontrent drie ofte vier uren inder nacht, zijnse weder datse daer

te seijl ghegaen, nemende haren cours westwaert aen, ende een
yyanneer

ure ofte twee te voeren hebben zy hem, Nuno da Silva belyder dat zy Nu-
^ .TT . ^, no da Silva

ghelaten, ende setten hem in een ander Schip dat daer m Gua- verlaten

') Don Francisco Zaratte; zie zijn verklaring bij Nuttall, p. 201 e.v.

2) Zie p. 294, n. 3.

-) Lees: 16 April; zie Vaux, The World Encompassed, p. 113.
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hebben, tulco lagh ^) ; Van hier af ^) voortaen zijn de voorseyde Enghelschen, [ i loè]

^at wech ^q reste vande reyse ghepasseert, naer de Eylanden van Malucos

schen na heen, ende van daer af voorby de Caho de hona Esperanga, ende

ghemjmen also naer Enghelandt toe, ghehjck als sulcks ghenoech notorie
hebben. ende oircont ^) is, en dit is alleenhjck het inhoudt vande voyagie

van den tijdt, datter den voorseyden Piloot Nuno da Silva by

gheweest heeft.

vin^ge
"^

van Hier naer volcht een Copye van eenen brief gheschreven door
een brief ^^^ Capiteijn Fransoys Draeck Enghels-man, wesende inde zuy-

guer der Zee van nieu Spaengien, in zijn Schip ghenaemt, het ver-
I])r3.GCk 3.611

zijn verio-gulde Hert*), (met het Schip van Sint lan de Anton^), het

schap^^^^^ welcke hij berooft hadde) aen zijn Mede-ghenoten die van d'ander

Schepen van zijn gheselschap, daer hy met het onweer van ver-

steken is gheweest, als voren gheseydt is.

wie de Singuer Wouter ^), soo het God ghehenghde dat ghy quaemt

schreven^s! ^^ ghcmoetcn met ') dit Schip van Sint lan de Anton, soo bidde

ick u dat wel te tracteren, achter volghende het woort dat ick

haer ghegheven hebbe, ende soo u yet ghebreeckt ende noo-

ge 'tschipdich waer, van het ghene dat dit Schip Sint lan de Anton heeft,

niït fe^'be"
soo wüt U.L. het sclfdc dubbelt betalen als het ghene dat wy

schadighen bj-gnghen, ende sult bevelen dat niemant van u Soldaten haer
ofte bero- ^

ven. eenigh quaet ofte molestye aen doet ; ende het ghene dat onder

ons ghesloten is gheweest, om weder naer ons landt te keeren ^),

*) Da Silva verliet op eigen verzoek de Golden Hind, en werd bij zijn vertrek

door Drake beloond met een groote kist vol kleedingsstukken (Nuttall, p. 337). Waar-

om Drake hem liet gaan, zal wel altijd een raadsel blijven. Voor zijn „scherpe exa-

minatie" door de Inquisitie van Mexico, en zijn verder lot, zie de door Nuttall afge-

drukte documenten, en de Inleiding, bij de bespreking van dit hoofdstuk.

^) Deze slotzin is uiteraard van Jan Huyghen zelf.

') Zie de Inleiding, bij de bespreking van dit hoofdstuk.

*) De Golden Hind.

') San Juan de Anton, de schipper van het zilverschip, dat den Isten Maart

door Drake was veroverd. Voor het vermoedelijk verband van dezen naam met

„Southampton", zie Nuttall, p. 155.

°) Terecht vertaalde Hakluyt dit reeds met Master Winter. John Winter (of

Wynter) voerde het bevel op de Elizabeth, het vice-admiraalsschip van Drake's

vloot.

') Ontmoeten, to meet with. De brief is vertaald uit het Engelsch.

*) Vooral deze passage doet vermoeden dat Drake hoopte, door middel van de

Spanjaarden, weder voeling te verkrijgen met zijn andere schepen, en tevens trachtte

den vijand te misleiden omtrent zijn ware plannen, en den staat waarin hij ver-

keerde.
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sullen wy met Gods hulpe volbrenghen, al hoewel dat ick daer

seer aen twyfel dat u desen sal behandighen, niet teghenstaende

blyve gehjck als noch, den Heere altoos biddende, (die ons, u,

ende mijn, ende alle de werelt verlost heeft,) ons te willen be-

waren, wiens ick alleen gheve de prijs ende eere, etc. Het ghene

ick alhier schiyve en is niet alleenhjcken voor Singuer Wouter ^),

maer oock voor Singuer Thomas ^), Singuer Charles ^), Singuer

Cauhe ^), ende Singuer Antonio ^), ende alle d'ander goede

Vrienden; Alle de welcke ick bevele den genen die ons met zijn

bloet gecocht heeft, ende hoope op God dat hy ons niet meer

moeyten sal gheven, ende dat hy ons sal helpen in onse tribulatie,

ende bidde u lieden door 't lyden van lesus Christus, dat soo het

God beheft u eenighe tribulatie over te senden, dat ghy niet en vermanin-

wilt wanhoopen vande groote bermhertigheydt Gods: want die ^^^^j^^°^g.

sal u gantschehjcken verschynen, den welcken deselfde ophout tigheyt en-

ende weder met het leven gunt, waermede hy ons groote vrient- dinge van

schappe sal doen, ende ons zijn bermhertigheydt bewysen, den ®
^^^^^'

welcken alleen zy prijs, eere, cracht, ende heerhjckheydt inder

eeuwigheyt, Amen. By my uwen bedruckten Oversten, die het

hert seer mistroostigh is, Fransoys Draecke, etc ^).

') Lees: Winter.

^) John Thomas, die het bevel voerde op de Marigold.

') Misschien John Chester, van de Swan.

*) Volgens Vaux, p. 169, droegen twee personen op Drake's vloot den naam Cowke.

') Nicholas Anthony was de schipper van de Marigold.

') De brief moet ongeveer den 7den Maart geschreven zijn; zie Xuttall, p. 159.
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VERMANINGHE TOT DEN LESER.

Al ist schoon dat ick het eerste alleenlijeken gheproponeert ende

voor ghenomen hadde, mentie te maecken vande voyagiens, ofte vaer-

den, Coursen, ende streckinghe vande Orientaelsche Custen, Eylan-

den, ende alle die contreyen, met etlijcke andere Navigatien van de

by ligghende quaertieren, ende gheleghentheydt van dien, als wy hier

voren van alles aenghewesen hebben, op het alder correctste, als ick

stilcks hebbe connen becomen, niet teghenstaende overmits dat ick [iiia]

onder andere myne memorialen ende pampieren gevonden hebbe,

de Navigatie van alle de Havens, Revieren, ende hoecken vande

Custe van Brasilien, ende vaert vande Portugesen aldaer; Als oock

mede alle de coursen, streckinge, ende gelegentheyt vande Aniillas,

ofte voor Eylanden van nieii Spaengien, mitsgaders van alle de Ca-

nalen daer tusschen door heen, ende de Havens, soo vande voorsz.

Eylanden als van 't vaste land van 't voorseyde nieu Spaengien ; Van

ghelijcken van d'ander zyde vande custe van Angola ofte Aethiopien,

etc. en hebbe niet cunnen nae laten die hier achter by te voeghen, hoe-

wel dat het seer verscheyden ende different is vande Orientaelsche

contreye, niet te min, om dattet oock voor onse Natie een vreemdic-

heyt is, ende wordt vande selfde Portugesen ende Spaengiaerden

bevaren, van wiens voyagiens ende Navigatien wy in dese deschrip-

tien alleenlijcken zijn verhalende, soo en salt daer in de materie

niet te buyten gaen: maer eer seer voechlicken daer by behooren, ende

hoope niet min aenghenaem als gherijffelyck sal wesen, dewyle

men als nu dese voorseyde Navigatien oock onder onse Natie begint

te coitrsereji, verhoopende 'tselfde een beghinsel te wesen van meerder

ende tot verder versoeckinghe, tot prijs, eere, ende glorie des Hey-

lighen Evangeliums, ende des Godtlijcke Majesteyts, met welvaert

ende segheninghe deser onser Nederlanden, etc.

Dat 56. Capittel.

Inden eersten, die Deroute ofte Navigatie van den hoeck van

van Cabo Verde af, naer Brasilien toe, met alle de rechte

coursen ende kennisse vande custe ende Havens van Bra-

silien, tot die Revier ghenaempt Rio de la Plata toe, met

alle de ghelegentheyt van dien.
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eylende van Cabo Verde (dat is : den groenen hoeck) af, naer Cours van

Brasilien toe, so salmen zuydt zuydtoost, zuydtoost, ende^'o^^^p 5^0!

zuydtoost ten zuyden aen seylen, ende comende op 5 ofte * graden.

6 graden, (ofte 'tzy waer dat het soude moghen wesen,) daer u de

donderen ende vlagen aen comen ^), so sult ghyse vande zyde

vant zuyden nemen, ende deminueren al wat ghy muecht ^) . Sult Beschry-

gheadverteert wesen, dat soo haest als u de generale winden ^) vèrmanin-^

aen comen, (wesende van uyten zuyd oosten,) so sult ghy op den g^^ /j^^"'

boech van 't zuydtwesten, ende west zuydtwest aenloopen, ende winden.

so de wint waer van 't zuyden nae 't zuydtwesten *), sult over

den boech van het zuydtoost loopen : maer niet te veel : want en

doet u gants gheen profijt, in voeghen dat hoe ghy daer meer op

loopt, hoe ghy meer verliest, doet altoos u uyterste neersticheyt, waer-

omu onder de custe van Guynea ^) niet te steken, te weten, boven gg onT^on-

de 60 ofte 70 mvlen vande droochten, ghenaemt Os Baixos de^^^^^^^^^
•' '^^ van Guynea

Sant Anna^) ; De wint sal u wel ruymen, in sulcker voeghen dat niet te ver-

ghy genoech sult moghen seylen, op den boech naer Brasilien toe.

Sult weten dat soo men op dese Coursen (naer Pernanbuque couvs ais-

toe) seylt, (wesende van October voortaen,) en datmen quaem {^gj^^^ert

te loefwaert van 't Eyland van Fernan de Noronha'') ; Comende y^'^'^^g^]

[1116] tot op 8 ofte 8^/2 graden, salmen west aen naer 't landt toe loo- nan de No-

pen, ende soo ghy landt quaemt te sien op 8 graden, sullen witte quam.

Dujmen wesen, soo weet dat ghy aen de noordtzyde zijt, sult Gedaante

alsdan naer 't zuyden toe loopen, dit is te verstaen van October op e gra-

voortaen: want alsdan soo regneren die noordtooste ende oost

noordtooste winden, ende so ghy u vont op de hoochte als bo-

ven, sult de voorseyde Duynen sien, ende soo wanneer ghy comt

te sien het eijnde van dien, (te weten,) aen de zuydtzyde, sonder

van daer voortaen eenighe meer te sien, so weet dat ghy zijt by

den.

') Dat is: het gebied der windstilten tusschen N.O. en Z.O. passaatgebieden,

waarvan de noordgrens tijdens den noordelijken zomer op omstreeks 5° N.Br.

wordt aangetroffen en in andere maanden zuidelijker ligt.

') De raad luidt dus: stuur Z.Z.O., Z.O. en Z.O.t.Z. tot aan de windstiltengrens en

tracht den stiltengordel door te komen met zuidelijke koersen, dat is, met snel afne-

mende (diminueerende) noordelijke breedten.

'>) Zie p. 43, n. 1 ; hier: de Z.O. passaat.

*) De sterke Z.W. moesson, die in den noordelijken zomer tegen de kust van

Guinee waait.

') Schepen, die, met den wil naar Brazilië, te dicht onder den wal hielden, kwamen
meer dan eens terecht in de Bocht van Guinee.

') De St. Ann shoals op klein 8° Z.B., tegenover de kust van Sierra Leone.

') In den Z. Atlantischen Oceaan, op 4° Z.B.
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Wanneer Cupiguura Murini ^) ; Vandaer af tot Pernanbuque toe, heeftmen

by* cSi-'^vijf ofte ses mylen.
guarama- Oock so is te weten, dat somen waer op 8^/2 graden, soo salmen

Gedaente altemael een vlack landt sien, tot op / O ende / 2 vadem diepten,
vant landt

gjjde 'tland aenden oever vander Zee sal effen en slecht wesen,
alsmen op '

8 een half 'twelcke ghenaemt wort Capitagua ^) ; als ghy met dit landt oost
graden is. .. , . . i •

i i i

Mitsgaders ende west over een zijt, wesende inde contreye daer ick gneseyt

dr^naeoT hebbe, op de /2 vadem diepten, (zijnde inden tijdt van October
van 't sei-a.f naer Februarijs toe,) soo en dorft nieuwers af vreesen, ende

Waer- hebt achtinge van zuydtwaerts aen te sien: want ghy sult den
schouwin-

jioec]^ Cüho de Sant Augustijn ghewaer worden, ende naer 't
ghe voor b j o >

de Cabo de noorden toe, sult ghy een ander punt lands sien, welcke men hiet

tijn. A punta d'Olijnda, alwaer die stede ofte 'tvleck van Olijnda ghe-

Desghe- leghen is, ende de Custe van de selfde hoeck noordwaerts aen,
Iijcks voor "
a ponta looptmen zuyden ende noorden langhs.

Gedaente
^°° ^^y waert oost ende west met de Caho van Sant Augustijn,

vant landt soo sult ghy comeu te sien te landewaerts in een geberchte, welcke

en w. metmaeckt het fatsoen (inde verthooninghe,) ghelijck als een Ca-

Augusti> lïieels rugghe, hebbende aende zuydzyde drie huevelen langhs

is- de Zeecant heen, ende de Custe sal hem noordtoost ende zuydt-

west heenstrecken.

Hooghte Van desen hoeck van Sant Augustijn af, tot de Stede van

de Sant OUnda toe, zijn /2 mylen n. aen; Desen hoeck is gheleghen op

oiiuKia'"'^' ^^U graden; ende OUnda leijt op 8^/3 graden; ende Pernanhuco
ende Per- op 8 graden; De boven gheroerde Navigatie is te verstaen

alsmen in October ende November van Lisbonen scheyt.

Op wat Seylende uyt Lisbonen in Februarijs ofte Martius, soo sult

datmen^ ghy het landt gaen soecken op 9 graden: want vande Meert

I^^JJ^'^*^^^^^^'
voortaen, so regneren de zuydtooste, ende zuydt zuydtooste win-

aismen in den, ende soo ghy u by ghevalle vont by 't landt, op de voorseyde
Februario , . .

van Lisbon hoochten, SO dorft met vreesen, ende sult uwen cours doen op
seij t.

ƒ j ende / 8 vadem diepten : want isser overal schoon ende suyver,

en hebt daer anders niet dan de Riffen, (gheleghen dicht by 't

landt,) daermen 'twater op siet breken, ende loopende noorden
Met wat aen, soo weet dat wanneer ghy sommighe Duynen langhs de Zee-
cours men

.
" "^ o ^ o

de c. de strant heen siet, so en twyfelt niet noorden aen te loopen, waer

gustijn aen lï^^d^ den hoeck van Sant Augustijn sult comen te sien; Desen
loopen sal. hocck is acude Zee-cant van een steijl afgebickt landt, makende

*) Ongeveer halverwege Kaap St. Augustijn en Olinda.

*) De naam komt niet meer op de kaarten voor.
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inde verthooninge 'tfatsoen van een Walvisch muijl, hebbende Gedaente

boven op een ronden bergh met geboomten omringt, ende co- hoedt °van
mende op de voorsz. diepten dicht by 't land, sult daer een cleijn s.-. Augus-

Eyland sien hgghen, 'twelcke ghenaemt wort Ilha de Sant A lexus ^)

;

Van dit Eyland af tot de Cabo de Sant Augustijn, heeftmen 5 ofte Hooghte

6 mylen weeghs, ende is gheleghen opde hoochte van 8^/4 graden. ^^°^ ^^^°
Augustijn.

[112a] Dat 57. Capittel. 2)

De Navigatie ende Coursen naer de Haven ofte Bay ghenaemt

A Bahya de Todos os Santos, ofte van Alder-heyligen, ge-

legen aende voorsz. Custe van Brasilien.

So ghy begheert te seylen na de Bahya de todos os Santos,

(dat is: de Bay van Alder-heyHgen,) so wilt u houden

aende Navigatie hier voren verclaert, nemende op die

manier de getyden van 't jaer waer, te weten, vande maent
Martius voortaen, als ooc van October af, gelijc als geseyt is.

Dese Bay van Alder-heyHgen, is gelegen op de hooghte van Hoochte

13 graden ende wesende van October voortaen, so sult ghydHodosos
't landt comen aen soecken vande 12 tot 12^/2 graden, ende co-^^^^°^-

mende int ghesicht van 't landt, ('twelcke sal wesen van witte Op wat

sandt stranden, die hen int schijnsel verthoonen ghehjck als^^^^^and^

bleyckeryen van Linnewaet) so sult ghy uwen cours langhes de soecken sai.

Custe heen doen, z. waerts aen, tot so langhe dat ghy de voorsz. Gedaente

stranden ten eijnde zijt, alwaer ghy een Eylandeken sult sien j^^^j^^^^

ƒ^^^®

(gelegen aende n. zyde inde mont vande Bay ofte Haven,) ghe-

naemt Tapoan; Van hier af so looptmen de Custe w. ende Piaets van
, 'tEylandt

W. ten Z. aen. Tapoan.

Comende naer dese Bay toe, inden tijt van Martius voortaen,

so en wilt boven de /S^/g graden naer 't z. niet passeren, ende so

wanneer ghy comt int ghesicht vant landt, soo 't niet en waren wat landt

de voorsz. witte sant stranden, so sult ghy u best doen om n. aen gesiSiT"^*

te loopen, ende als ghy de sandt stranden vande I2^U graden int cnjght ais-

ghesicht hebt, soo sult ghy comen te sien eenen bergh, staende loopt.

langhs den oever vande Zee, ende soo 't gebuerde dat ghy u so

dicht by 'tlandt vont, dat ghy geen middel hebt daer van af te

^) Thans S. Aleixo.

*) De niet-geannoteerde geografische namen in de hoofdstukken 57 t/m 62 komen
aUe op de moderne kaarten nog voor.
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Gelegent. raken, so sult ghy 't landt te degen verkennen: want sult comen
heyt van o

^^ ^^^^ aende Zee-cant een ronden huevel, (diemen heet O Morro
Morro de ^

s. Paulo, de San Paulo, van wekken huevel af tot de Bay toe zijn /2 my-

Desgeiijcx len; langhs dese huevel heen, te weten, aende n.w. zyde, heeft-

T^R vier
"^^^ een seer groote Revier, genaemt Tinhare ^), welcke seer goet

Tinhare. is om in te loopen, noodich wesende; heeft 6, 7 vadem diepte.

Waer- Adveiterc u, dat soo wanneer ghy zijt op de voorsz. hooghte

g?v "<J?e'n van /3V2 graden, so en wilt u niet naer 't landt toe begeven:

inwijck op want heeft eenen Inwiick die seer quaet is.

' ^ ^^^
1 1 X~. A 1 1 1 1 • J

tweeden- So ghy begheert te seylen vande Bay van Alder-heyligen af,

den hSïh. naer Pernanbuco, ofte na Portugael toe, so sult ghy uwen cours

Cours van- o. aen doen, ende soo u de wint plaets gheeft o. ende o. ten n.

Aiderheyii^ tot 30 ofte 40 mylen 't Zeewaert in, ende en sult het landt van

nimburr P^fnanbuco niet aensoecken, vande / O tot de 9 graden toe : want

Op wat so ghy vervielt op de / / graden, so sout ghy comen inden In-

datmenin-wijck ghenaemt, A Enseada de vaza Barrijs ^), (dat is: den In-

A^E ^T'da^j^^ vande vaten uyt te storten;) van gehjcken so wanneer ghy

de vaza van Portugael af comt, crygende ghesicht van landt op de / /

seren ma(±. graden, SO CU loopt daer niet nae toe, om uwen wegh te ver-

voorderen: maer doet eer uwen cours zuyden aen, daer van af.

Cours ende Men heeft van dese Bay van Alder-heylighen tot Pernanbuco

vandeiTin- '^^ mylen, ende men loopt de Custe zuydtwest ende noordoost,

wijck A ende zuydtwest ten westen, ende noordtoost ten oosten.
Enseada "^

de vaza
Barrijs, tot

Rio dos
Ilhas.

Dat 58. Capiüel. ^) [1126.]

De Navigatie om te seylen naer de Revier, Rio dos Ilheos, {dat

is: de Revier vande Eylandekens
,)

gheleghen aende selfde

Custe van Brasilien.

Op wat C~'^ ^^ §^y begheert te seylen naer de Revier van d'Eylande-

Rio^dos 11- ^^\ kens, (soo weet dat d'Eylandekens gheleghen zijn op deShas leydt. ^^

—

J hooghte vau 14^1/^ graden,) doende uwen coursom die te

soecken, te weten, van Martius voortaen, so sult ghy loopen op de

hooghte van IB^j^ graden, ende al ist schoon dat ghy comt op

de / 52/3 graden, en is niet aen geleghen ; Comende op dese hooghte

•) Men placht daar de schepen binnen te halen en droog te zetten om ze te kalefaten.

2) Thans R. Vaza Barris.

') Zie p. 313, n. 2.
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int ghesicht van 't landt, so sult ghy comen te sien sommige
hooghe geberchten, welcke zijn de geberchten diemen heet As op wat

Serras dos Aymores; als ghy dese geberchten int gesicht hebt dat^as^Ser-

so sult ghy langhs de Custe heen comen n.waerts aen, sonder ""^^ dos Ay-•Tl,, 1 f -1 .
mores lig-

eenighe vrees te hebben : want men en heeft daer naer t n. toe ghen

gants geen ondiepten; So haest als ghy d'Eylandekens int ge-

sicht crijcht: (want daer anders gheen en zijn,) soo sult ghy op

dese Custe comen te sien een ronde bergh, staende langhs de Zee-

strant heen; aende n. zyde van desen bergh, so looptmen de

Revier innewaerts aen ; So ghy u alhier vont by gevalle, inden tijt Hoe hem

dat ghy daer niet en moecht in comen, soo neemt uwen cours dekens veT-

t'Zeewaert van d'Eylanden af, u daer van wachtende, ende thoonen
-' ' alsmense

moecht het aldaer by d'Eylanden wel setten; So ghy in dese eerst int

contreye quaemt inde tijt van de n.o. winden, so sult ghy 't landt crifght.

aen soecken op de 14 graden, ende so ghy quaemt te sien een Op wat

vlack landt, so weet dat het is 'tlandt, genaemt Camamue, datmen

langhs 'twelcke ghy sult heen loopen naer 't z. toe, ende comende ifgn saTtn-

daer u het vlacke landt voleijndicht, so sult ghy een hoogh land ^ *^J* ^^^'

vinden, te weten, langhs de Zee-cant heen, gelijck alst ander den.

boven verhaelt ; dit is altemael te verstaen langs den oever vande vanf^landt
Zee-cant heen. Camamue.

Sult weten dat inde contreye daer dit voorseyde land hoogh Geiegent-

begint te zijn, is gelegen een cleyne Rivier, Rio das Contas ^) ^^^ da°

genaemt, (dat is: de Revier van 't Vijftich ofte Paternoster '^°^*^^^-

geseyt:) maer en is niet goet om in te loopen, heeft een witte

Rootse tot een kennisse; Van hier af tot d'Eylandekens toe, streckin-

heeftmen 9 mylen z.waerts aen; Comende tot daer u dit rjq das

voorsz. hooge landt voleijndicht, so sult ghy daer een groote ^°^^^^ *°*

Inwijck vinden, ende siende naer 't w.z.w. sult ghy noch een iihas.

ander hoogh landt comen te sien; Aenden voet van dit hoogh

landt, (hetwelcke is bynaest te middewegen van desen inwijck,)

sult ghy sommighe witte huysen sien, 'twelcke zijn de Ingenien ^) Piaets en-

ofte Suycker-keten, daermen de Suycker toe maect en bereyt
; gentheyt

alhier wesende sult d'Eylandekens terstont comen te sien, etc.
^^jgtje^™'

Suycker-
ketenen.

') Iets benoorden de R. Cachoeiro in zee mondende.

') Engenhos (Port.) = fabrieken.
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Dat 59. Capitiel. i)

Om te seylen naer de Haven Porto Seguro, dat is: de seeckere

Haven, ghelegen aende selfde Custe van Brasilien.

s
o ghy begheert te seylen naer de Haven van Porto Seguro,

inden tij t van de z.o. winden, ('twelcke isvanMartiusvoort-

aen,) so en sult ghy niet hooger loopen als op de / 6^/2 graden

Waer- want heeft daer een Rutsighe droochte, (genaemt Os Baixos dos

ghe^^or" Abrolhos, die seer periculues zijn, welcke seer verde t'Zeewaert

dos^Aln-oi-
^^ steken. Sult geadverteert wesen, dat als ghy comt op de cours

hos. van o. en west, niet onachtsaem te wesen dicwils het loot uyt [n3a]

te worpen, ende comende by 't landt, ende dat ghy quaemt te

sien eenen hooghen lanckwerpenden bergh, gelijck als eenen spit-

piaets vansighen top, (welcke ghenaemt wordt Monte Pasqual ^) , soo sult
Monte Pas- , i <• j i j j
quai. ghy van daer af noorden aen loopen, ende soo wanneer u den

selfden bergh int z.w. blijft, so moecht ghy 't naer 't land toe

houden, doch altoos met goet opsicht.

Advertere u dat wanneer ghy 't landt siet, ende comt te sien

eenen rooden huevel, so sult ghy in 't zuyden van die selfde hue-

vel af, een bergh met een groote strant sien, aende noordzyde

Gelegent- van dien is ghelegen de Haven van Porto Seguro, ende loopende

Porto ^^Se-la-i^ghs de Custe heen, soo heeftmen boven om hoogh de Stede

s^°- van Porto Seguro ligghen; dese hooghte is van een witte Steen-

rootse; aen de noordzyde van dese Steen-rootse heeft het een

piaets van groote Valeyc ; Comende oost ende west met dese Steen-rootse

te ontrent over ceu, SOO sult ghy int noorden 'twater sien breecken, 'twelcke

guro°
^^'^^ °P ^^^ drooghte die twee mylen t'Zeewaert in steeckt, aende

zuydt zyde van dien, soo ismen recht teghens over de Stede van

Porto Seguro.

Soo ghy dese reyse quaemt te doen inden tijt vande noordt-

00ste winden, ende quaemt op de IS^j^ graden, sonder eenighe

gheberghten te sien, soo en wilt niet laten langhs de custe heen

te comen, ende soo wanneer dat ghy comt op de 15 graden, soo

salt eerste hooghe landt, (dat ghy comt te sien,) wesen met sandt

stranden langhs de Zee-cant heen, ende soo ghy (op dese hooghte)

») Zie p. 313, n. 2.

') Monte Pascoal, de Paaschberg; naam door de Portugeezen geschonken aan het

eerste door hen verkende land van Brazilië (1500).
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een Revier quaemt te sien, soo en wilt het landt niet genaken:

want heeft daer sommighe quade ondiepten, welcke zijn ghe-

naemt Os Baixos de Sant Antonio; van hier af naer 't zuyden toe, Waer-

heeftmen Porto Seguro; Comende langhs de Custe heen ende g^g" vT(^'

siende 'twater op d'ander drooghten breken, (te weten, op die J^
Baixos

boven-ghementioneerde, die twee mylen in Zee steken,) so sult tonio.

daer voorby heen loopen, u t'Zeewaert daer van afhoudende,

als ghy aen 't eijnde van dien zijt, soo sal u de Stede int w. bly-

ven, ghy moecht daer wel naer toe loopen, altoos met behoor-

hjcke opsicht, ende settent op de hooghte voorseydt.

Scheydende van d'Eylandekens af naer Porto Seguro toe, soo cours nae

moet ghy 10 ofte 12 mylen van d'Eylandekens af t'Zeewaert ing°^o° q^'

loopen, om te schouwen de drooghten, (gheleghen met de Revier '^^ droogh-

Rio grande ^), dat is: de groote Revier, over een,) ende als ghy over Rio

dese Rio grande voorby zijt, so moecht ghy 't land weder genaken,

'

en dat comen verkennen, als gheseyt is, etc.

Dat 60. Capittel. ^)

Om te seylen naer de Haven ghenaemt Bahya do Espirito

Santo, {dat is: de Bay van den Heylighen Gheest,) ghe-

legen aende selfde Custe van Brasilien.

S
eylende naer de Haven van Spirito Santo ^), (zijnde voorby streckin-

de drooghten Os Baixos dos Abrolhos tot op de / 9^/2 graden,) Ha^ven^van

soo moecht ghy 't land comen verkennen op de 20 graden :
Spinto

want men en heeft aen dese Custe ende contreye geen Mongoins *), by Os Bai-

dat is: Conjunctie vande tijden, ende het courseren van eender- broihos tot

ley winden. Soo 't gheviel dat ghy quaemt landt te sien op de
tweeden-^'^

[1136] /91/2 graden, ende dat het aende noordt west zyde van u af^eei gra-

vlack landt waer, so weet dat ghy zijt aende noordt zyde vande

Haven van Spirito Santo, welcke is het landt gheleghen boven Teyckenen

Criquare, ende boven de Revier ghenaemt Rio doce, (dat is : de aende n. zy

Revier van soet ofte versch water gheseydt,) sult uwen cours vande Ha-
° J 'I ven Spiritp

langhs dit land heen doen, tot dat hem 't landt begint te ver- Sancto is.

heffen, hebbende sommighe gheberghten: maer en betrout u

) Belmonte, op 15°50' Z.B.

2) Zie p. 313, n. 2.

») Op 20° 18' Z.B.

*) Moessons; zie pag. 63, n. 6.
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niet op den eersten, die ghy in 't ghesicht crijght, sult alleenlij c-

ken comen te sien eenen hoogen ronden bergh, welcke staet

piaets van langhs den oever vande Zee-cant heen, diemen noemt La Sierra

utlixTti-de Mestre Alvaro, etc.

varo. Advertere u, dat so wanneer ghy naer dese voorseyde bergen

toe comt, vande zyde van 't n. so sult ghy comen te sien een

Wanneer Revier, Rio dos reys Magos genaemt, dat is: de Revier vande

re^vier*^^Rio drie Coninghen gheseyt, ende comende vande z. zyde, so sal u

Ma o^s'^te
tcrstont de mont vande Bay openen ; aen 't eijnde vanden voorsz.

sien compt. bergh, te weten, aen de zuyd zyde, heeftmen een hoeck van Steen-

Piaets van clippcn, diemen heet A punta do Tubaron, dat is de punt vande

Tub^ron.
^ Haye gheseyt, ende aende zuydzyde vande Bay, heeft het twee

ofte drie hooghe gheberghten, aldaer wesende, soo sult ghy u

recht teghens de Bay over stellen, ende loopen daer alsoo west-

waert aen in.

Op wat So ghy by ghevalle quaemt op de voorsz. cours, op de hooghte

datSJST van 20 graden, soo sult ghy comen te sien veel geberghten, onder
Serra de ^elcke staet eenen hoogen ende spitsigen top, diemen noemt
Gucir3.pa.ri

* t r

siet. Serra de Guarapari, dat is: 'tgeberghte van Guarapart; heeft

Gelegent- van ghclijcken noch een ander aende n. zyde, geheeten A Serra

seïa'^'d'e'^ ^g Pero Cau, dat is : den bergh van Pieter hout ^) ; Dese geberch-

Pero Can. .j-gj^ staeu acude z.zyde van SpiritoSancto; Van dese geberchten

af naer 't z. toe, sult ghy een eenighe Bergh alleen sien staen,

diemen noemt Guape; Sult geadverteert wesen, dat wanneer
,

ghy dese bergen int ghesicht hebt, so sult ghy van gelijcken co-
^

Beschry- men te sien drie cleyne Eylanden byden anderen geleghen, heb-

vie^EyiIn^ bende nae 't z. daer van af, noch een ander cleijn, ront, ende
den. vlack Eylandt ; 'tLand gelegen recht tegens over dit voorsz. ront

ende vlack Eylandt heeft een groote Bay, alwaer men soo 't

noodich waer in mach loopen om te anckeren; So ghy in dese

Bay begeert te wesen, so sult ghy u stellen o. ende w. met het

geberghte, ende loopen daer also naer binnen toe, ende het vlack

ront Eylandt sal u blyven aende n. zyde ; Dit Eylandt wort ge-

piaets van nacmt A Ilha de repouso, dat is : 'tEylandt van gheruste, is ghe-

Repouso.
^ leghen seer dicht langhs 'tlandt heen, ende moecht het tusschen

dat ende 'tlandt wel setten.

streckin- Sult wctcu dat van dese voorsz. drie Eylanden af, tot de Bay

3 Eylanden van Spirüo Saficto, ofte den Heylighen Gheest zijn 12 mylen,

*) Lees hont.
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ende doende uwen cours noorden aen naer Spirito Sancto toe, nae de Ha-

sult ghy comen te sien noch een ander Eylandt alleen ghelegen, spwto^^
daer ghy t'Zeewaert sult voorby loopen, daer voorby wesende, Santo,

sult terstont de mont ofte d'incomste vande Bay van Spirito

Sancto comen te ontdecken ; dese Haven ofte Bay is gelegen opde

hoochte van 20 graden, etc.

Dat 61. Capittel. i)

Om te seylen vande Bay van Spirito Sancto af, tot de Bay,

Bahya de San Vincente genaemt.

s
eylende van Spirito Santo af na San Vincente ^) toe, so Wat cours

moechtghy wel langhes de Custe heen loopen (tot 7 ofte irTen^^moet

8 mylen daer van af,) naer den hoeck toe, ghenaemt Caho p^^
^^^°

Frio, (dat is : den couden hoeck gheseyt,) tot so langhe dat ghy

daer by comt ; men heeft daer tusschen weghen een groote Bay,

genaemt A Bahyo do Salvador^), dat is: de Bay vanden Salich- streckin-

maker, welcke is gelegen van Caho Frio verscheyden \2 mylen. IrfoTo^ a
Aleermen comt by Caho Frio, so heeftmen twee Eylanden, Bahya do

. , ,
Salvador.

vande welcke sult t Zeewaert af daer voorby loopen, doch noo- ceiegent-

dich wesende ofte begerende, moecht ook wel tusschen dien ^^^^
J^"^'-' ' een Ey-

ende 'tlandt heen loopen. Sult weten, dat de C. Frio een Eyland^andt by

recht tegens hem over heeft Ugghen, 'twelcke den hoeck afscheyt,

alwaerment wel mach setten, van doen wesende, te weten, aende

w, zyde daert overal schoon is.

Dese Caho Frio is gelegen op 23 graden ; Van hier af tot de Hoochte

Revier genaemt Rio de lanero, dat is: de Revier van Januarijs, p^o
^

°

zijn 18 mylen; dese Revier van lanero heeft 3 ofte 4 Eylanden Beschry-

inde mont ligghen. So ghy in dese Revier wilt wesen, moecht d^Revier'

daer wel in loopen, nemende uwen wech van tusschen twee Ey- lanero.

landen (van die inde mont ligghen,) door; aen de zuydtzyde

van dese Revier staet een bergh, die hem in 't schijnsel verthoont,

ghehjck een man met een Kovel *) ofte Capruijn op.

Sult gheadverteert wesen, dat so wanneer ghy comt op de Recht

1) Zie p. 313, n. 2.

') Thans Santos, op 24 °Z.B.

*) De naam komt niet meer op de kaarten voor. Misschien is de bocht tusschen

Kaap S. Thomé en Kaap Frio bedoeld.

*) Monnikskap.
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teyckenen hooghtc van dcsc Rcvier, soo sult ghy te landewaerts in comen

de^^^evier te sien, sommighe hooghe geberchten, die hem int schijnsel

janero is. yerthoonen gheUjck als Orghelen, 'twelcke een goede ende rechte

kenteijcken is, datmen by dese Revier is, ende als ghy 't landt

begint te ghenaken, soo sult ghy een ront, hoogh, ende kael

Eylandt sien, gheleghen aende zuydtzyde; De mont van dese

Ghedaente Revier is gheleghen op 23^/3 graden ; Van dese Revier af naer de

hoochte R^s ofte open Haven toe, die de Portugesen Angra hieten, zijn

van 't Ey- /5 mylen, ende men heeft 2 Revieren onder weghen, en steeckt

z.zyde van u in dese contreyc niet nae 't land toe, dan soo 't u grootehjcken
dees Re- ,. ,

vier. noodich waer.

Gelegent- Vande mont van dese Revier af, w.z.w. ende z.w. ten w. aen,

infa de^^s. sult ghy sien een groot Eylant, datmen noemt A Ilha de San
Sebastiaen. SebasHuen, welcke heeft aende z.w.zyde van hem af een ander

Desgeiijcx cleijn hoogh Eylandt, genaemt A Ilha dos Alcatrases, dat is:

hindt dos 'tEylandt vande Meeuwen; al eer ghy hier by comt, so moecht
Alcatrases.

gj^y ^wcn cours w. aen doen, om te schouwen sommige droochten

Cours om die daer by Uggen, waermede op de mont vande Bay van San

vande^B^y Vincentc sult aen comen, alwaer sult comen te sien een Eylan-

cente ' Ie°'
^^^^'^ gcuacmt Ilha da Muda^), dat is: 'tEylandeken vande

loopen. stomme Vrouwe; Nu om te loopen inde Bay van San Vincente,

y^°jJJ^ gj^y soo sult ghy dit Eylandeken laten aende o. zyde; De Bay van
van s. Vin- San Vincente is geleghen op de hoochte van 24 graden, ende so

ghy te Ijrwaert van dese Bay af waert, so sult ghy veel Eylanden

comen te sien, waer van een van dien tZeewaert uyt steect,

Kenteyc- 'twelcke zijn de beste kenteeckenen diemen van dese Bay heeft,

me°n Vver aldacr wcseudc so zijt ghy n.w. ende z.o. met de mont vande
de Bay is. Bay over een.

Dat 62. Capittel. 2)

Om te seylen van Cabo Frio ofte den couwen hoeck af, naer de

Revier van Rio de Plata, ofte de Revier van 't Silver, met

alle de gheleghentheyt van dien.

streckin- /^"^ ult wctcn dat vaudc Cabo Frio tot de Revier van lanero ofte [n 46]

kenteke""' ^^\ lanuarijs ziju 18 mylen, ende men loopt de Custe o, ende

hoo' ht^"^*^^
^'— ^' ^^^^ ^^ gelegen op 23 graden, heeft dese kennisse ende

1) Mudo(a) (Port.) = stom.

") Zie p. 313, n. 2.
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teijc kenen, te weten, heeft te landewaerts in sommige hooge ge- vande Re-

berchten diemen heet d'Orghelen: maer de meestendeel van dien
^^^"^ °^^°'

zijn nu ter tijt vervallen, ende heeft aende zydevan 't w.z.w. nae de

Zee-cant toe, het fatsoen van een Maers ^) van een Schip, ende in

de mont vande Revier zijn gelegen 4 Eylanden, waer van hetceiegent-

eene hoogh ende ront is, 'twelcke een goede kenteijcken is, als 4^Eyian^

ooc het broot van Suiicker, een huevel also genaemt, gheleghen^^'^.^'^^^
'

_

°
. .

Revier van

binnen inde Haven, doch men en can dit van buyten af niet sien; janero.

men mach wel aen dese custe vryelijcken heen loopen sonder

vreesen, ende en hebter niet te schouwen, dan dat ghy voor

ooghen siet ; Van hier af naer San Vincente, looptmen de Custe cours van

o.n.o. ende w.z.w. en is in de cours 42 mylen, ende men en heeft s^vlncent^

op alle dese wegh gants geen ondiepten noch drooghten : maer hebt

daer goede Havens voor alle winden, te weten, 12 mylen vande

Revier af, is ghelegen een Eylandt ghenaemt Ilha grande ofte Geiegent-

'tgroote Eyland, 'twelcke seer goede Havens heeft, so wel vande jfifa ^^-
zyde van 't zuydwesten, als van de oostzyde, ende heeft seer ^^•

goet versch water, en een groote Visscherye, is een hoogh landt Ghedaente

met veel gheboomten, ende is te landewaerts in seer hoogh ende schryvin-

scherp-puntigh ; soo ghy daer begheert in te loopen, so en hebt f}^^^^^^^

nieuwers voor te vreesen, dan dat ghy voor ooghen siet.

Van dit groot Eylandt af, tot het Eyland van San Sebastiaen streckin-^

zijn 18 mylen, ende tot het Eylandt A Ilha dos Porcos, dat is: L^ grande

tEylandt vande Verekens, zijn / 4 mylen; tEylandt vande Verc- |°^jj^^^^g|-

kens heeft een seer goede haven : maer is te seer binnen int landt

;

Van hier af tot het Eylandt San Sebastiaen zijn 4 mylen, 'twelcke cedaent

een groot ende hoogh Eylandt is, met veel gheboomten, heeft g^^
sebas^

goede incomsten, so wel van d'een als van d'ander zyde, is ghe- tiaen.

leghen n.o. ende z.w. ; Van daer af nae 't land toe, so heeftmen

de Reede ontrent een half mijl daer van af; naer 't z.w. toe, is

gelegen een ander lanckwerpigh Eylandt, genaemt A Ilha dos

Alcatrases, ofte 'tEylandt vande Meeuwen; Dit Eylandt heeft Kenteycke-

dicht by hem 3 Glippen hggen, hebbende vande zuydzyde een ha^do^ ai-

Eylandeken, 'twelcke een seer goede kenteijcken is: want het ^^*^'^^^^^-

landt is somtij dts met mist ofte nevel overtogen en bedeckt, dat-

ment niet onderscheyden noch kennen can, ende siende dit Ey-

landeken, weetmen terstondt waer datmen is.

Van dit Eylandt af tot San Vincente toe zijn / 2 mylen, 'twelcke strecking

') Zie p. 52, D. 2.
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van iiha ecnen lichtveerdigenwegh is, ende men heeft op dese contreye drie

frases'^tot cl^y^^ Eylanden ligghen, diemen noemt As Ilhas de boa Sicanga;

s. Vincent, y^^ (^ggg Eylanden af tot die Haven ghenaemt A Berra de Birtio-

heyt^vande ê'^ zijn 6 mylen, het welcke een seer goede ende diepe haven is;

de^ boa^si-
Tusschen de voorseyde Eylanden ende dese Haven, is gheleghen

canga. een ander ront Eylandt, ghenaemt Monte de Trigo'^), dat is:

ken°om*^in- *^^^ berch ofte den hoop van Tarwe, twelcke een seer goede ken-

de haven teijcken is voor de geen die inde Haven van Bertioga begeert te

tioga te loopen.

Beschr
^^"^ dese Haven af tot die Haven ^) genaemt A Barra d'Es-

vinge van- teuüo' da Costa, (dat is : de Haven van Steven da Costa,) heeftmen

a Barra 5 mylen; Dit is een seer goede Haven voor gTootc schepen, heeft [nsa]

da^CcTsta.^
^^^ ^^^^ goede Bay om te ligghen, ende so ghy daer niet en be-

gheert in te loopen, soo hebt ghy van buyten, te weten, dicht by

Desgeiijcx 't landt, een Eylandt genaemt, A Ilha da Moela ^), dat is: 'tEy-

landt da^'l^^ridt vande Kies ^), alwaer ghy 't moecht setten.

iMoeia.
Yq^jj (jggg Haven af ^) naer 't zuydtwesten toe, is gheleghen

heyt van een Eylandt ghenaemt, A Ilha Queimada, dat is : het verbrande

^^^^^^^g Eylandt, 'twelcke een vlack Eyland is, zijnde altemael van steen:

van een maer is daer langs by heen schoon; Van ghelijcken soo heeftmen

in 't z.z.o. vande Haven af een CHppe ligghen, die van veelen

niet bekent is, steeckt boven het water uyt, is ghelegen ter halver

weghen van tusschen het Eylandt dos Alcatrases, ende Ilha

Hoochte Queimada; Van hier af tot het Eylandt ghenaemt, Canaveais^),

r^°d\ c^ ^^^^ ^^ • ^^^ '^ Rietbosch gheseyt) zijn drie mylen, ende men
navea. loopt de Custc n.n. oost ende zuydt zuydtwest; Canavea is

een Eylandt 'twelcke een goede Haven (ende veel versch water,)

piaets van heeft, is ghclcgen op de hoochte van 25^/2 graden, heeft vande

kenJ Tndê zuydtzyde 2 Rudtsighe Eylandekens, waer van 't een wat lanck-
Rio de Ca- werpigh rontachtigh is ; recht teghens over 't voorsz. Eylandt is

geleghen de Revier ghenaemt Rio de Canavea' , alwaermen met

cleyne Schepen mach in loopen,

Ghedaente, Van Canavea tot het Eylandt A Ilha de Santa Caterina"^),

fegentheyt zijn 48 mylen, ende men loopt de Custe noorden ende zuyden;

1) WeUicht I. do Abrigo.

^) Bahia de Paranagua.

^) Thans I. do Mei.

*) Dentes molares (Port.) = kiezen.

^) D.i. van Santos.

*) Thans Cananea.

') Op27°40'Z.B.
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dit is een lancwerpigh Eylandt, mach hebben 8 mylen inde van iiha de

lenckte, heeft seer veel gheboomten, is gheleghen byde Custe, ^' ^^^^"'^^

welcke streckt noorden ende zuyden, heeft inde incomste ofte

mont vande noordtzyde, twee cleyne Eylandekens Hggen, ende

aende zuydtzyde leijt een ander, gheheeten A Galle' dat is: de

Galeye gheseydt, men en mach daer aende noordtzyde niet in-

comen, dan met cleyne Bareken en Schuyten : maer vande zuydt-

zyde heeft het een seer goede incomste voor groote Schepen,

heeft veel versch waters, als oock veel Visch ende jacht; Dit Hoochte
vant Ey-

Eylandt leijdt op 28^2 graden. landeken

Van hier af naer de Haven ghenaemt, O Porto de don Rodrigo S-Caterma.
° ••11 Streckin-

zijn vijf mylen, noch ander vijf mylen voorder aen, is ghelegen ghe van o

de Haven Dos Patos ^) ghenaemt, dat is : vande Gansen gheseydt, ^°l^ Rodrf-

anders La Laguna gheheeten, dat is 'tLack ofte Meer gheseydt ; ^^^^/g^^a-

Dese Haven is alleenhjcken voor Bareken ende cleyne jachten ven dos

die daer handelen.

Van hier af tot de Revier van Rio de Plata, en heeftmen niet cours van

een haven daermen mach in loopen, ende de Custe streckt noordt na?Ri"de

noord oost, ende zuydt zuydtwest; Seylende van het voorseyde Piata.

Eylandt Santa Caterina af, naer Rio de Plata toe, so moecht ghy

uwen cours zuyden aen doen, tot op die hooghte van 34^1^ gra-

den, alsdan sult ghy naer 't landt toe loopen, ende so ghy comt

te sien een landt, 'twelcke hem in 't schijnsel verthoont gheUjck

als een Eylandt, (ghenaemt Los Castillos), dat is: de Casteelen

geseyt,) so sult ghy langhs de Custe heen loopen, die u sal blyven

int zuydtwest, ende zuydtwest ten westen, ende oock int west

zuydtwesten, ende en wilt gheen rekeninghe maken de Cabo van

Santa Maria te sien : want het landt van dien is so vlack, Gedaente

datmen daer geen teijcken van een hoeck af onderscheyden can, ^^^^ ^^'^^

sult daer sommighe Riffen sien, evenwel en dorft daerom niet Santa Ma-

vreesen: want en hebt daer anders niet te schouwen, dan dat

[1156] ghy voor ooghen siet, ende soo 't waer dat ghy gheen landt en

saecht, (daer naer toe loopende,) ende worpt het loot uyt, ende Beschry-

vindt daer \0, \4 ofte /8 vadem diepten, soo en vreest niet: want ^^jl^ ^eï

is altemael een grondt, en zijt wel te weegh. ^ s^Ca4^
Wesende in dese contreye als boven gheseydt is, so loopt so nna.

langhe tot dat ghy 't landt te deghen int ghesicht crijght, ende J^n^ima

sult comen te sien een Eyland, genaemt A Ilha dos Loubos, dat is :
dos Lou-

1) Vermoedelijk zijn met Porto de don Rodrigo en de haven Dos Patos bedoeld

de Laguna op 28^31', en niet de Rio Grande en Patos Lagune op 31° en 32°.



324

het Eylandt vande Wolven i)
: want men vindt daer veel Wol-

ven, is een vlack Eylandt, zijnde altemael van steen, heeft aen-

de zuydtzyde een Eylandeken, ende aende zyde van 't oosten

een Riffe : maer en hebt daer nieuwers af te vreesen, dan van dat

Gelegent- ghy voor ooghen siet; Dit Eylandt is gheleghen verscheyden

ima dos' van 't landt af 2^2 mylen nae 't noord westen; Van dit Eylandt
Loubos. vande Wolven af, is gheleghen een cleijn vlack Eylandt, met een

leeghe wildernisse, ligghende dicht by 't land, 'twelcke een goede

Haven heeft om te anckeren, so u eenighe buyen van uyten

zuydwesten over quamen ; soo 't geviel dat ghy langhs dit Eyland

heen liept, aende zyde van 't oost zuyd oosten, so genaeckt den

piaetsvanthoeck ofte punt van 't vaste landt, welcke eenen vlacken stee-

Tand^ ^'nighen hoeck is; tusschen desen hoeck ende 'tEylandt leijt een
Desgeiycx drooghtc diemcn terstont can kennen aen 't water datter op
van een " '

drooghte. breeckt, ende soo ghy daer vande noordtwest zyde in quaemt,

en hebter niet met allen te schouwen, dan dat ghy siet, ende

om te anckeren soo ghenaeckt wel dicht by 't Eylandt; men
heeft daer versch water, ende veel grondt Visch.

Waer- In dcse contreye wesende, sult op u hoede wesen : want alhier

ghe van SO begint het eerste hooge landt, ende van dit eerste hooghe landt

te!'
'^

piaets ^ ofte 10 mylcn af, is ghelegen een drooghte die seer quaet en
ende groo- periculues is, leiit ontrent 4 mylen van 't vaste landt af, ende
te vande

.

-^

seifde heeft 2 mylen inde lenckte, men loopt tusschen die ende 'tvaste

land heen ; weest geadverteert, dat seylende van dit voorsz. hooge

landt af, sult uwen cours nemen van anderhalf tot op 2 mylen

naer de Custe, om oorsake vande voorsz. drooghten, ende van

daer boven mettet loot inde hant, met goeder wacht ende op-

sicht, ende soo 't gheen goet weer en waer om by nacht te seylen,

so ist beter t'anckeren om den dach te verwachten, om u vaert

te versekeren.

Gedaente So wauuecr ghy naer u gissinge dese bancke ofte drooghte

de"s. seri^ v°°^t)y zijt, SO sult ghy comcu te sien eenen bergh diemen noemt
dio. Q Monte de Santo Seredio 2), twelcke is eenen ronden ende hoo-

gen bergh, so datter in alle dese contreye geen so hoogh en is;

tusschen desen bergh van Santo Seridio, ende de voorsz. Bancke
Gelegent- ofte drooghtc is gelegen een eylandt genaemt A Ilha das Flores,

iiha dos dat is : tEyland vande bloemen, alwaer ghy genoech sonder vree-
^^°^®^' sen moecht buyten om loopen.

1) I. de Lobos, op 34°55' Z.B.

^) De Monte Cerro van Montevideo.
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So wanneer dat ghy comt int soet ofte versch water, twelcke Beschry-

vloeyt tot 25 mylen beneden de Revier genaemt Rio de Buenos de"^beste^'

Aires, dat is: de Revier vande goede lucht geseyt, te weten, ^?"'^^ "^

daer 't water wel en te degen versch is, so doet uwen cours w. Buenos

aen, so sult ghy comen beneden Buenos Aires 8 ofte 10 mylen

weeghs, twelcke de beste Navigatie is diemen doen mach, ad-

vertere u dat ghy 't loot altoos inde hant hebt, ende so wanneer Vermanm-
o -^

' ge datmen
dat ghy comt op de diepte van 3 ofte 4 vadem^, so hout op van 'tioot ge-

voorder aen te seylen, soo 't by nacht waer: maer wesende by werpen

daegh, sult wel sien waer dat ghy henen loopt, 'twelcke moet ^°^\ °j^"

ruóaiwesen int gesicht van 't land, so verde dat ghy de boomen daer^en om-
° ° -^ trent Rio

bescheydeUcken op sien moecht, so dat ghy u ten hooghstende Buenos

2 mylen van 't landt af hout: want voorby Buenos Aires niet

loopen en mocht, sonder de huysen van dien te sien. 'Tmeesten- Gedaante
^ ... '^s^Q Bue-

deel van 't landt van Buenos Aires is een dick landt, makende nos Aires.

de ghelijckenisse van een Duyn, welcke heeft drie mylen inde

lenckte, streckt aende water cant heen. So haest als ghy dit landt

int gesicht crijcht, soo sult ghy recht op de huysen aen loopen,

doch wat meer naer de zuydzyde toe houdende, al waer de putte

is daert de Schepen anckeren ofte setten : maer soo 't ghebuerden

dat ghy begheerden te loopen aende noordtzyde, so sult ghy
^'^^'^^g^lj^'

uwen cours nemen van 't Eyland Las Flores ofte van Santa n.zyde loo-

Horodia ^) af, ontrent anderhalf mijl van 't landt, loopende op Buenos

de diepten van 3V2 ende 4 vadem, tot d'Eylanden van San Ga- ^^^^^,

hriel toe, 'twelcke zijn drie cleyne Eylanden, maer en hebben vinge van

gheen goede Reede ; ende soo 't gheviel dat ghy 't daer setten, den^ van

so en vaert aen 't land niet, dan met voorsichtigheydt, overmidts ^^^^
^^"

dat d'Inwoonders van dien met de Spaengiaerden ende Portu-

gesen oorlogh hebben, alle de Revier langhs : maer het beste van

dese Navigatie is vande zuydtzyde, van het versch water inne-

waerts aen, etc.

Dat 63. Capittel.

De Navigatie ende Coursen om te seylen van 't Eylandt La

Gomera {een van d'Eylanden van Canarien,) af, naer de

Antillas ofte voor Eylanden van Spaensch Indien, ende

van daer af naer de Guste van 'tvaste landt, te weten, naer

1) Vermoedelijk verschrijving voor Seridio (= Monte Cerro).
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Cartagena, Nombre de Dios, ende de Navigatie van daer

af naer de Havana ende 't Canael van dien, ende soo voorts

naer de vlaemsche Eylanden ende Spaengien toe, etc. met

alle de gheleghentheyt van dien, naer apponctiment ende

beschryvinghe vande Spaensche Stuer-luyden ende Piloo-

ten vande selfde vaert.

Cours nae Z' ^ cylendc van 't Eylandt La Gomera af, naer 't Eylandt La

La Des^sea- ^^^Desseada'^) ghenaemt, (dat is: 'tbegheerde ofte verhoopte
^^- W -/Eylandt gheseydt, een vande voor Eylanden van Spaensch

Indien,) soo sult ghy uwen cours doen (een etmael langh) zuyden

aen, om uyt de stilten te geraken; Van daer af sult west zuyd-

west aen loopen, tot op de hooghte van 20 ofte 22 graden, alhier

wesende, sult uwen wegh nemen w. ende w. ten z. aen, tot op de
Hooghte hooghte van 15^U graden, 'twelcke is de hooghte van het Ey-
vant Ey- / ^ <j •->

landt La landt La Desseada. Soo ghy (alhier wesende) w. winden crijght,

so loopt op den boech van 't zuydwesten, alle 'tgene dat u goet

dunckt, om weder op de /5^/2 graden te comen, loopende op

de weerhael w.n.w. aen, om 't selfde by een te voeghen, waer-

mede de verbeteringhe vinden sult van noorden ende zuyden,

oost ende west, om dat ghy dicht by het landt zijt, doende uwen
Met wat cours w. cndc w. ten n. aen, om dieswille dat het Compas een
cours dat-

men 't Ey- streeck noordtwesteert ofte wraeckt ^j, met welcke cours sult het

seada ver- Eylandt La Desseada gaen verkennen. Dit Eylandt is gheleghen
kennen sai. QQ5^ ende wcst, ende verthoont hem van buyten 'taensien int

vant Ey- schijnscl als een Galeye met zijn Tolden ^) ofte verhemelte van

Esseada^ achteren op; Vande o. zyde ist een leegh landt, makende 'tfat-

soen van een Boegh-spriet van een Galeye; Vande westzyde

ist een hoogh landt, inde verthooninge als de achter-tente ofte

verhemelte van een Galeye; aende zuydtzyde verthoont hem[ii6&]

gelijck een half Eylandt, makende 'tachterste van dien 'tfatsoen

van een hoef-yser.

ghe^ hoogh- -^^^ Eylandt Marigalante genaemt, is een leegh ende vlack

te, ende Eylandt, ende streckt oost ende west, ende is vol gheboomten,
gedaente ..

vant Ey- zijnde vande o. zyde alder hoochst, hebbende vande zuydtzyde

ga^antef"' sommighe witte Duynen, ende aende westzyde is gheleghen, te

*) La Désirade, even beoosten Guadaloupe, op 16°20', en niet op 15,5°. Een merk-

waardig groote fout voor zulk een belangrijk aanlooppunt!

*) Een lange tirade om te betoogen, dat men West moet behouden.

^) Tolda (Port.) : een vliegend dekje als zonnetent op de campagne van een schip.
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weten, een half mijl van het Eylandt af, een swert-schynende

Clippe; Dit Eylandt leijt op de hooghte van 15 graden ruijm ^).

Het Eylandt La Dominica^) is een groot Eylandt, ende streckt Beschry-

n.w. ende z.o. Alsment (van buyten aen comende) eerst siet, Eyiand^^

soo verthoont het hem ghehjck als twee Eylanden, door oorsake Dominica,

van een groot open dat het in 't midden heeft : maer alsmen daer

dicht by is, so sietmen eerst dat het altemael een is ; is een Ey-

landt vol gheberchten, wesende aen de zyde van 't z.o. een leegh

landt, hebbende eenen smallen ofte dunnen punt landts met een Ghedaente

huevel boven op; Aende zyde van 't n.w. ist grof ende hoogh gy^j^^^^.^®

landt, hebbende eenen Bergh die verscheyden en op zijn selven

schijnt te staen, al hoe wel dat hy in effect niet alleen en staet; Gedaente

boven op dese bergh staet een Rootse, 'twelcke hem verthoont Bergh int

gehjck als een Clockhuys; buyten tvoorseyde grof ende dickj^^"^®^
^^'

landt, is geleghen een Rudtse ofte Clippe, welcke vande dicke

punt af steeckt ; Dit Eylandt leijt op de hooghte van IS^/^ graden.

De Eylanden ghenaemt Los Santos^), (ofte Heylighen) zijn Geiegent-

4 Eylanden die niet te hoogh en zijn, ligghen metten anderen in d'Eyian-

Triangula, ofte drie hoeckigh; tusschen dese Eylanden ende 't-santos°^

Eylandt La Dominica loopt een goet Canael door, om te passeren.

Seylende van 't Eylandt La dominica af, naer den hoeck van

Coquibocoa ^), (gheleghen aen 't vaste landt, sult uwen cours Cours na

nemen w. ende w. ten z. aen, tot dat ghy by de punt zijt, ende coa."^

so ghyse niet en saecht, soo loopter (z.w. aen) naer toe, ofte z.

aen, tot soo lange dat ghy die int ghesicht crijght; Dese hoeck

ofte punt van Coquibocoa is van een leegh landt, stekende t' streckinge

Zeewaert in, ende binnen in 't landt heeft het een reghel ghe-bocoa.

berghten, (diemen noemt de Olye bergen^),) de welcke tot by

Venansuela toe strecken, daerse op uyt comen, 'twelcke is aende

Custe van 't vaste land; Van dese punt af so loopt men de Custe

tot de Cabo de Vela ^) genaemt, ende men heeft tusschen dese

twee voorseyde hoecken twee havens onder weegh, waer van den

eenen ghenaemt is, Bahya honda, (dat is : de diepe Bay,) dese Geiegent-

1) De zuidpunt ligt op 15°52' N.B.

^) Dominica ligt (zooals later trouwens wordt gezegd) op 15°,5 en dit eiland zal

men dus, de zeilaanwijzing volgende, meestal hebben aangeloopen.

^) Thans lies des Saintes.

*) Punta Estrella, beW. den ingang van de Golf van Maracaibo; zie Itinerario

III (ed. Burger), p. 104 en kaart III.

'") Thans Goajiros.

*) Aan de kust van Columbia.
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heyt van is gheleghen aende oostzyde, heeft van beyde zyden Duynen

hond?. d^^^ ^^ ^^^ op ^^^ comt ; d'ander Haven ^) gheleghen aende

Desgeiijcx zydc van het westen, heeft binnen in een hoogh landt ofte ge-

der H^aven! berghte liggen, welcke streckt noorden ende zuyden; In beyde

dese Havens machmen met Schepen van 100 vaten groot in

Gedaente loopen; alle dese Custe tot Cabo de la Vela is suyver, schoon,

de'ia Veia°^^^^ seccker; Den hoeck Cabo de la Vela is van een hoogh landt,

hebbende de gelijckenis van een broot Suyckers, heeft ontrent

Gelegent- een half mijl daer van af, een CHppe liggen, welcke hem verthoont

een*^CHp!^ int schijnsel als een seylent Schip, (waerom desen hoeck genaemt

wort, de la Vela, dat is: vant seijl gheseydt;) Dese Clippe leijt[ii7a]

n.o. ende z.w. met de selfde hoeck over een, men seyt datmen

tusschen dien ende 'tlandt wel passeren mach, ende so ghy scheyt

vanden voorseyden hoeck af, om te seylen naer de Glippen ende

Cours nae hoeck ghcnaemt, Cabo de la Aguja, (dat is: den hoeck vande

Aguia^ ^^naelde gheseyt,) so sult ghy w.z.w. aenloopen, op welcke cours

ghy die sult comen te sien; zijn vier CUppen, die hen te samen

verthoonen int schijnsel als een hoef-yser, ende 'tlandt datter

teghens over leijt is een hoogh landt, wesende binnen te lande-

Gedaente waerts in noch hooger, twelcke wort ghenaemt. Las Sierras

^l^j.j.g^^^^Q.nevadas ^), dat is: de besneeude geberghten geseyt; als u dese
vadas. gebcrchtcn int zuyden van u af blyven, so zijt ghy met de 4 Glip-

pen recht over een.

Gelegent- Gomeudc bv 't bcghinscl van dese Sierras nevadas, ofte be-
heyt vande "^

Revier de snecudc ghebcrchten, (gepasseert wesende de Revier de Palo-
^ °™^^^' mina genaemt, gelegen by de laeste Glippe,) so sult ghy de Cabo

Gedaente ^g /^ Asuja comcu tc sicu. Desc Gabo is van een steiil afge-
van C. de ^ •'

. ir
la Aguja. bickt landt aende Zee-cant : maer en is met te hoogh, heeft boven

op een dal, 'twelcke hem verthoont ghelijck een Sadel van een

Peert, heeft noch daer van buyten af, (dicht by) drie swert-

Geiegent- schynende Glippen hggen, daer 't water bynaest over heen spoelt,

swerte Clip- zijn gheleghen met de voorseyde Gaep noorden ende zuyden,
^^°"

de selfde Gabo is kael en swert-schynende inde verthooninghe.

streckin- Alle dcsc Gustc strcckt bynaer oost ende west; Vande Cabo

custvanc!^^ Santa Marta af voortaen, en heeftmen anders niet te doen

ftiar^a^etc
^^'^ langhs de Guste heen te loopen, doch altoos op u hoede we-

Beschry- scudc, voor dc buycu ende stormen die u altemets (comende

H '^ghene^° '^^^ over 't landt,) schiehjcken overvallen; Int ontdecken van 't

') El Portete.

^1 Sierra Nevada de Santa Marta.
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land van Cartagena, sult comen te sien twee Glippen, welckedatmen

ligghen byde Haven van Cartagena, sult byde eerste Clippe heen ontdecken

loopen, te weten, tusschen dien ende 'tlandt door, altoos met y,^\r '
' Cartagena.

het loot inde hant, ende sult onder de 10 vadem naer 't landt Hoe ende

toe niet loopen, sult daer altoos witte sant gront vinden, ende^F J^*
comende op 15 ofte 16 vadem, wesende modder grondt, so loeft datmen in-

de Haven
het terstondt aen naer tz.o. ende z. toe, loopende also nae bmnen loopen

toe: want sult het gat voor u open sien.
™^^

Seylende van Cartagena naer Nombre de Dios ^) ,
(dat is : den Coursen

naem Gods gheseydt,) met de winden Brysas, (dat zijn: winden
jj^^^jg

£)°^'

die vande ooster ende noorder cant waeyen, diemen int generael

Brysas noemt,) soo sult ghy uwen cours doen w. aen, u een wey-

nigh houdende naer 't west ten zuyden, tot dat ghy comt op de

hooghte vande 9^/2 graden, op welcke hooghten is geleghen den Hoochte

hoeck van Cantina ^) ghenaemt, 'twelcke zijn seven Eylanden, hoeck van

waer van de vijf o. en w. strecken, ende d'ander twee n.o. en- Cantma.

de z.w.

Wat voorby dese Eylanden wesende, sult ghy comen te sien Piaets van

een leege punt landts t'Zeewaert insteken, ghenaemt A ponta Lanbras.

de Lanbras ^), is gheleghen aen 't vaste landt, ende w. waert

daer van af, heeftet eenen bergh die wat hoogher als de punt is,

ende cont het genoech onderscheyden, dit is te weten, soo wan-

neer ghy daer van ter Zeewaert naer toe compt, en dat de punt

z.w. van u af leijdt, hebbende de voorseyden berch in 't z.o. van

hem af, leegh landt Uggen, ende wat meer w. waerder aen, be-

ghint het landt weder hoogh op te strecken, 'twelcke alsoo comt Geiegent-

, . %^ • A 1 1^ j heyt vande
[1176] te voleijnden aende Revier van Francisco; Aende mondt van dese Revier

Revier, te weten, t'Zeewaert daer van af, is gheleghen een Steen-
F^ai^^isco.

clippe; Van dese Revier af tot Nombre de Dios, heeftmen over al

een vlack ende root-schynent land, en dat tot den huevel (de

Niquea ghenaemt) toe, welcke is ghelegen ontrent een mijl weeghs Gedaente

van Nombre de Dios af; Sult van ghelijcken comen te sien dichuevei die

Ediffitien ofte Timmeragien van Capyra *) ; So men u vraechden ^^^^
^^'

dat so wanneer u dese Ediffitien n.o. van u af liggen, waer dat noemt,

ghy dan zijt, so antwoort: aende Guste van 't n.o. ende z-w. j^g^^^g vis-

beneden Nombre de Dios. ™^^, ^°-
vande huy-

') Op de landengte, beO. Colon; zie Itinerario III, kaart III.

^) Op kaart III van Itinerario III: Cativa.

^) Lees San Bias (Sint Blasius).

*) Een bergtop tusschen Porto Bello en Nombre de Dios heet nog Mt. Capira;

de naam is overigens van de kaarten verdwenen.
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sen van Scylende van Nombre de Dios naer Cartagena toe, so sult ghy
Capyra IS.

^^gjj cours doen o.n.o. aen, tot den hoeck toe ; Van daer af sult
Cours van
Nombre de oost aen loopcn, wacimede sult comen verkennen de Eylanden

Cartagena. vau SuH Bemurdo ghenaemt, 'twelcke zijn leeghe doch berch-

Gedaente achtighc Eylanden, met seer schoone gront daer by; Soo 't waer

landen de dat ghy daer met een Fregatte ^) by waert, so moecht ghy wel tus-
s^ Bernar-

g^j^gj^ ^-^j^ ende 'tlandt door loopen; Vijf ofte ses mylen voorder

Piaets van aen, sult comen te sien d'Eylanden de Brava 2) ghenaemt, 'twelcke

den^ de zijn vier cleyne Eylanden, waer van het uyterste 'tgrootste van
Brava. allen is, zijn altesamen van een leegh ende kael landt, hebbende

van d'Ey-daer by schoone ende suyvere grondt, ende moechter met een

Brava Fregatte binnen door loopen: maer met een Schip soo en loopt

Op wat onder de 6 vademen niet; Van daer af sult int o.z.o. comen te

diepte dat-
gjgj^ de GalevG van Cartagena met de merck-teeckenen, boven

men tus- ' -^ o

schend'Ey- verhaelt, ende op den boech van 't oost ende o.n.o. sult comen

pen mach. te sicn 'tlandt van Cariscos^), het welcke een hoogh ende bergh-

Gedaente achtighc landt is, sult van daer af langhs de Custe heen loopen,
vant landt ,'='

, ^^ , .

'^

^ . ^ ^

van Garis- tot dat u dc Havcu bcgmt te openen, soo moecht ghy daer als-
^°^'

dan in loopen, u altoos wachtende vande droochten van Carijs, *)

Piaets waer loopende by de ooster punt heen ; Soo u de nacht (alhier wesende)

^^°}. ^y quam t'overvallen, soo moecht ghy 't tusschen Carijs ende
UclCXlL Set'

ten sai. Baru setten, op de sekerste piaets die ghy naer u goet-duncken

vindt, om u te beschutten vande winden Brysas, met het hooghe

Hoe dat- landt van Carijs, ende so ghy uyt de Haven van Nombre de Dios

Have'n'van loopt, sult al laverende uyt seylen, tot dat ghy de Eddifitien

Nombre de Qf^g Timmcragicn voorby zijt, ende op seylende sult uwen wegh

sai. nemen naer dat u de winden voeghen.

Coursen Scylcndc van Cartagena af naer het Eylandt van Havana toe,

gena^naert ^^It uwen cours docn n.w. aen, tot op de hooghte van /S^/g gra-

Eyiandt (Jen; Als ghy op de hoochte vande /3 graden comt, soo sult ghy
van Hava- o ./ j: o <z> j

na. u laten dryven z.z.o. ende z. aen, ghelijck alst een ghebruyck is,

tot dat ghy de hoochte ghepasseert zijt, te weten, tot dat ghy

daer uyt comt, ofte op de diepten van dien, ende als ghy comt

op de gront van de Serrana ^), soo sult ghy 't aenloeven soo

veel als ghy moecht, ende soo 't mogehjck waer noorden aen:

*) In den zin van „jacht", zooals „'t Duyfken" van De Houtman's vloot.

^) Thans I. de Baru.

*) Het achterland van Cartagena.

*) Op de oude Hollandsche kaarten meestal gespeld Carex.

') Op 14°30' N.B. en 80°20' W.L.
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want sult daer te eerder door comen. Vanden hoeck Caho de Beschry-

Camaron ^) af, tot de Cabo de Roncador ^), met de Zee strandt die d^^^ondt
van d'een tot d'ander streckt, als oock vande Serrana ende Serra- yanden

Docck C dö
nilla^), (dat zijn Eylanden ende Glippen also ghenaemt,) soCamaroii

heeftmen (te weten, aende westzyde van alle dese droochten,) Ronc^dor.^

wit grof sandt met Visch aes op de grondt, ende de minste diep-

ten diemen alhier sal vinden, sal wesen van / 5 vadem, zijnde over

al van een schoone ende seeckere grondt; Sult aldus op dese

diepten heen loopen, tot dat ghy daer over zijt, daer over comen-

de sult terstondt beginnen te multipliceren, tot op de diepten

[118a] van 50 vadem ende meer; De Serrana is gheleghen op 14^1^ gra- op wat

den; ende de Serranilla op /6 graden. Soo 't gheviel dat ghy dese^^an^LÏ

Serranüla quaemt te sien aende westzyde, so weet dat het van die ^^ ^^ Ser-

ranilla lig-

zyde een leegh, sandigh Eylandt is, streckende n.w. ende z.o. ghen.

Seylende van Serranilla ofte vande Cabo de Roncador ^) af, naer cours van

de Cabo de Sant Anton '') (gheleghen aen het Eylandt Cuba,) ^aTab^de
toe, sult uwen cours doen n.w. ende n.w. ten n. aen, met welcke Sant An-

ton.

cours sult comen verkennen de voorseyde Cabo, ofte Cabo de

Corrientes ^)
,

(dat is vande stroomen,) 'twelcke een ghecloven Gedaente

hoeck is naer de Zee-cant toe, zijnde van een leegh landt, heb- de Corri^n°

bende boven op sommighe Bosschen van Palm-boomen ; Van ^'^^•

daer af naer de Cabo de Sant Anton toe, soo begint het landt Hooghte

leegher te wesen, ende de Custe streckt daer n.w. ende z.o. De daente^v'an

Cabo de Sant Anton is eenen leegen sandigen hoeck, hebbende ^^^° '{^° ° Sant An-
boven op twee ofte drie huevelen, ende is ghelegen op de hoochte ton.

van 22 graden. Soo 't ghebuerden dat ghy by gevalle (op dese

cours) quaemt te sien 'tEyland genaem.t, Cayman grande '^), (dat Hooghte

is: het groot Cayman gheseyt,) so weet dat het leijt op /9 graden, ^^^^ qJ^'.

ende is van een leegh landt vol gheboomten, streckende oost ende |?^^ s^an-

west, heeft aen de z. zyde sommighe stranden van wit sandt.

Seylende vande Caep van Sant Anton af, met de winden F^w- Namen van

daval, (dat zijn de winden die vande wester ende zuyder cant vandewes-

afwaeyen, diemen int generael Vendavales noemt, ghehjc als
oo'^fer^^e^n'

die vande oosten en noorder cant Brysas ghenaemt worden,) de noorder
cant wae-
yen.

') Op de Noordkust van Honduras.

^) Vermoedelijk thans K. Gracias a Dios, de noordoostpunt van Honduras.

^J Op 15°50' N.B. en 79°50' W.L. Multipliceren (zie eenige regels verder) = op

grooter diepte komen.

*) Lees Cayo de Roncador, op 13°30' N.B. en 80°15' W.L. (Sp. cayo = rif.)

') De westpunt van Cuba. «) Iets beoosten K. San Antonio.

') Op 19°20' N.B. en BTIS' W.L.
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naer de Havana toe, soo sult ghy n.o. aen loopen, om te schouwen

de droochten die van desen hoeck af steecken, welcke strecken

piaets van tot by het beginsel vande geberchten, diemen heet Los Organos,

^laet
^^^*' (^^^ is: d'Orghelen 1) gheseydt,) als ghy dese droochten ghe-

schout hebt, sult uwen cours langhs de Custe heen loopen: want

en hebt daer nieuwers af te vreesen, dan van dat ghy voor ooghen

siet.

Gedaente d'Orghclcn zijn sommighe hooge geberchten, die veel openen

Organos. ende schuersels maecken, waer van die van de zuydtzyde van

't Eyland ghenoemt worden, de hoochte van Guanico' ; Dese

Orghelen ofte gheberchten strecken tot de Revier ghenaemt,

piaets van- i^to de PoYcas, (dat is: de Revier vande Zeughen ofte Verekens

Porcas! ^geseyt;) Van daer af so beginnen de geberchten, de Cabanas

Desghe- ghenaemt, welcke hoogh ende dubbelt zijn, hebbende op het

de^ CabT-"^ opperste een pleyn ofte plat landt; alhier heeftmen een Haven
nas begin- ^g ^^^ nocmt. El Puerto de Cabanas, dat is: de Haven van

Gedaente Cabünüs ^), Van dese hoochten af oostwaert aen, so heeft men

vande ^Ca- (tot het Velt vau Mariam ^) toe,) een leegh vlack landt van

her^veit°*
S^^boomten, al waermen een ander Haven heeft; Van daer af

van Maria, tot de Havana toe, so ist altemael een leeghe Landouwe sonder

eenighe hoochten, uytgesondert eenen huevel, gelegen recht teg-

hens de Havana over, welck een gecloven bergh is, hebbende

piaets vanboven op ccu spitsigen top, diemen d' Atalaya hiet dat is: een
^^^' Guarde geseydt, ende wesende noorden en zuyden met de Haven,

sult binnen int landt comen te sien 2 gheberchten, die hen ver-

Cours om thooucn int schijnsel als twee Teten van Mammen, ende om daer

Haven te binnen in te loopen, so moetmen zijnen cours byden huevel
loopen. i^ggn doen.

Soo ghy quaemt te scheyden vande voorseyde hoeck ofte Cabo, [i isö]

met de winden Brysas, soo sult ghy uwen cours nemen naer de

Kenteyc- CHppen ghenaemt, Tartugas^), (dat is: de Schiltpadden gheseyt,)

de diepten naer dat u de winden voegen ; ende sult besien wat diepten dat

emS^o. en ghy daer vint : want so ghy daer vont de diepten van 40 vadem,
w.zydevangQQ

2ijt ghy daer aende zuydtzyde van af; ende vindende 30

tugas is. vadem, soo is men daer oost ende west met over een, wesende

op eenighe van dese diepten, sult uwen cours doen z.z.w. aen,

I

') De westelijkste bergen van Cuba: Sierra de los Organos.

^) Op de noordkust van Cuba, op 82°55' W.L.
^) Thans Mariel.

) Dry Tortugas, op 24°40' N.B. en 82°55' W.L.
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tot dat ghy 't landt comt te sien, 'twelcke ghy sult gaen verken-

nen aen 't Velt ofte Haven van dien, te weten, so ghy quaemt
te sien een landt dat wat hooghachtigh is, hebbende sommighe
hoochten en leechten, dat hen verthoont ghelijck als de vinghe-

ren vande handen, soo is het 'tlandt de Xanigo ^) ghenaemt ; Gedaente

Sult van daer af nae de Havana toe loopen, doende uwen cours de Xarugcx

langhs de Custe heen.

Seylende uyt de Havana nae de Martyres ^) toe, sult uwen Cours van

cours doen noordtoost aen, op welcke cours sult den hoeck comen naT^ d^e

te sien, welcke zijn drie leeghe Eylanden, waer van 't middelste ^^^^^tjTes.

'tgrootste is, ende 'tbuytenste is de Custe van 't oosten, ende streckin-

'tbinnenste de Custe van 't noordtoosten ende zuvdwesten ; Van ^^^ ^^^
J ' verschey-

daer af n. oostwaert aen, tot de Cabo de Cahaverales ^) toe, (dat denCusten.

is: den hoeck van 't Riet-bosch,) so streckt de Custe noorden

ende zuyden, ende naer 't noordtoosten en sult gants gheen land Op wat

sien, ende wesende op de 25 graden, so zijt ghy inde mont van datmen in-

't Canael; Nu om daer door te loopen, soo sult ghy uwen cours ^^^ ™°^*^

nemen n.o. aen, ende so ghy de Caho de Cahaverales, ofte vannaei

't Riet-bosch niet en saecht, wesende op de 28^/2 graden, soo zijt H^g^te
ghy buyten 't Canael uytwaerts aen. vant Riet-

Seylende uyt de Havana (met de winden Brysas,) naer 't

Canael, so sult ghy uytwaerts aen loopen tot den middach toe,

ende des naemiddaechs sult het op den boech naer 't landt toe

houden, om teghens den avont by 't landt te wesen, en te ghe-

nutten de winden Terreinhos, (dat zijn winden die des nachts Beschry-

van over 'tlandt af waeyen,) loopende op deser voegen langhs verfchey-'^

de Custe heen, tot dat ghy comt noorden en zuyden met den '^^^ ^°^^'

huevel El Pan de Matancas *) ghenaemt, (dat is: 'tBroot van

Matancas gheseyt,) wesende noorden ende zuyden met het selfde

Broot, soo sult noordtoost aen loopen, so u de wint plaets gheeft,

so niet, sult loopen op den boech van naer de Custe van Florida

toe, daer u de windt hebben wil, u beste doende, om op desen

boech, so weynich als ghy moecht, achterwaerts te deysen: want

de stroomen loopen seer gheweldich nae dit land toe, ende so

wanneer dat het u tijdt dunckt, so sult het op den anderen boech

') Janico, iets beoosten Havana.

") Eenige eilandjes bezuiden Florida. Zie Linsch. Ver. dl. 35, p. 30, n. I.

') Blijkbaar de Z. O.punt van Florida; de naam komt niet meer op de kaarten voor.

*) Nabij de baai van dien naam, op de noordkust van Cuba (waar Piet Heyn in

1628 de zilvervloot veroverde).
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wenden, daer u de wint plaets gheeft, tot dat ghy 't landt in 't

ghesicht crijght, als ghy dat comt te sien soo sult het wenden;

Q ^^^ daer op dese manier door loopende, ende comende op de 28^/2

hooghten graden, soo zijt ghy buyten 't Canael^) ; Advertere u dat ghy de

aismen ' Streken die ghy int laveren naer 't land van Florida doet, cort

CanÏÏ isf' maeckt, ende die nae de Custe van Mynare^), langh: want de

stroomen dryven u nae 't landt van Florida toe.

Gedaente De geberchten van Chupiona comen by 't Broodt van Ma-

berchtr ^^''^cas uyt, zijn sommighe (doch niet te) hooghe ende effen

van Chu-berghen, plat boven op, hebbende etlijcke wit-schynende hue-

Gedaente velen. Het Broot van Matancas ghenaemt, is een hooghen
vant Broot jj^gygi w[^^ boven OD, streckende noord oost ende zuydt
vanMatan- > sr r j

cas. west, heeft van beyde zyden so van 't n.o. als van 't zuydt-

westen, twee leeghe hoecken, (te weten, leeger als 'tselfde

Desgeiijcx Broot,) welcke hem verthoonen in 't schijnsel ghelijck als[ii9a]

be?gen°'^'^^ hoofden van Schilt-padden ; Vande zyde van 't n.o. soostreckt

het landt leegh heen, ende naer 't n, daer van af, so maeckt

Plaets en- het land eenen smallen punt; achter dese punt is gheleghen

gentheyt de Haven van Matancas, om alhier in te loopen, so moet ghy
van de Ha-

stellen n.0. ende z.w. met het selfde Broot over een, so sal
ven van
Matancas. ^e Haven z. van u af hgghen, sult daer alsoo z. aen naer toe loo-

Cours om pen, is een grooten Bay, ende men en heeft daer gheen Reede,

ven \an^' dan wcl dicht by 't landt ; Int uyt loopen (latende 'tBroot aen
Matanca^

't z.) sult uweu cours n.0. aen doen, naer buytenen toe.

Met wat Buyten 't Canael wesende, (zijnde inden tijt vanden winter,)

m^^aenïê ^^^^ ^^^t aen loopen, waermede o. ten n. behouden sult, door het

z.zyde van wraken ofte declineren van het Compas, met welcke cours sult
de Glippen
Bermuda comcn tc passcreu aende zuydzyde, van d'Eylanden ende Clip-

mach!^ psri de Bermuda ghenaemt, sult dese cours aldus behouden, tot

Gedaente dat ghy zijt op de hoochte van 't Eylandt Fayael, (een vande

landt Fa- vlacmsche Eylanden ^) ,) hetwelcke een groot Eylandt is, strecken-
y^®^' de n.w. ende z.o., hebbende aen de z.o. zyde een grof landt, zijnde

Cours van acude zydc van 't n.o. leeger. Om van daer af te loopen naer 't

TenTera!^^^ Eylandt Tercera, sult uwen cours nemen buyten 'tEylandt van
Gedaente San lorgie om, o. ende o. ten n. aen; hetEylandt San lorgie is

landt de s. een hoogh landt, streckende o. ende w., als oock Tercera van
lorgie.

') NI. Straat Florida of Nieuw Bahama Kanaal.

^) Misschien de eilanden-rij op den westrand der Bahama-banken; de naam komt

niet op de kaarten voor.

') De Azoren, waartoe ook Terceira, San Jorge en San Miguel behooren.
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gelijcken, 'twelcke heeft aende z.zyde eenen ghecloven bergh,

ghenaemt O Brasijl, ende een weynigh naer 't o. daer van af,

heeft het drie CHppen ligghen. Het Eylandt San Michiel is een oedaente

groot ende hoogh Eylandt, streckende o. ende w., wesende van-
j^^^^^^J^j. ^l^

de w. zyde het leeghste, ende vande o. zyde het hooghste, heeft s. Michiei.

van ghehjcken eenen ghecloven bergh, gheleghen aen het eyndt,

te weten, aen de o. zyde; Dit Eylandt leydt op de hooghte van Hooghte

38 graden, etc. STdt va^n

S. Michiel.

Dat 64. Capittel.

De Coursen ende rechte kenteyckenen van het Eylandt La Des-

seada af, tot het landt ende Custe van Cartagena, Nombre

de Dios, nieu Spaengïen, ende van 't Canael van Ha-

vana, etc.

S
00 ghy begheert te seylen door 't Canael, ('twelcke loopt

com-sen

tusschen het Eyland La Antigua, ende La Desseada, ^) om door 't

om) naerde Custe toe te loopen, so sult ghy uwen cours schen'tEy-

w. aen doen, tot het Eyland van Moncerratte toe, loopende langhs Antigua^

'tEylandt van Guadalupe heen, 'twelcke een ghecloven Eylandt ^^^^ ^^

is over midden door, ende is vande w. zyde hoogher als vande cedaente

o. zyde. Het Eylandt La Antigua, (dat is: 'toude Eyland ghe- j^^^^^^^* ^^_
seydt,) sult ghy vinden aende n. zyde van Guadalupe af, strecken- deiupe.

de inde lenckte o. ende w., heeft gheberchten die hen van buyten

af wesende, verthoonen gelijck of het Eylandekens waren; is Hooghte

gheleghen op de hooghte van 16^/4 graden. lant Gua-

Die kenteyckenen van het Eylandt Monserratte, zijn dese, is
K^g^fe^g^.

ront ende hoogh, (geüjck alst Eylandt La Gomera, vande Cana- kenen van

ryen,) heeft sommighe berghen met etlijcke paden, ghelijck als Monserrat-

water Beecken; Seylende van dit Eylandt Monserratte af, sult

w.n.w. aen loopen, waermede sult comen verkennen het Eylandt

Santa Crus : maer en sult daer niet te dicht by comen : want is

daer onsuyver ende vuyl, streckt o. ende w. is berghachtich

:

maer niet te hoogh, zijnde vande westzyde hoogher als vande

o. zyde, heeft int midden een schuersel ofte scheytsel, ende aende

o. zyde is een Reede daermen anckeren mach: want heeft daer

[1196] schoone sandt grondt. Om van Santa Crus af te seylen naer het waer-

') Désirade, iets beoosten Guadeloupe.
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schouwin- Eylandt van Puerto Riquo, (dat is: 'tEyland vande rijcke Haven,;

lylandr"^^ te weten, aende z.zyde, sult w.n.w. aen loopen, waermede dat

van s. sult comen verkennen aen het gheberchte, genaemt Sierra de

Cours v3,nLoquillo ^), ende sult van daer af naer de Cabo Roxo -) toe, west
s. Crus, gj^^g ^ ^gj^ jj g^gj^ loopen, doende uwen cours langhs 'tlandt
nae Puerto -^ "

Riquo. heen, tot dat ghy by de voorsz. Cabo zijt, welcke is het uyterste

van 't selfde Eylandt.

Gedaente Dcscn hocck ghcnaemt Caho Roxo, (dat is: den rossen ofte

R^ xo
*^^^° rootachtighen hoeck gheseydt,) is van een smal ende leegh landt,

hebbende aen de Zee-cant sommighe root-sch^iiende Duynen,

ende aende zyde van 't n.w. sietmen de gheberchten, diemen

Desgeiijcx nocmpt Las Sierras de San German, welcke seer hooch zijn,

Si^e^aï^ de doch so hooch niet als die van Loqiiülo; Van desen hoeck Caho

s. German. Rqxo af, sult uwcn cours docu w. cudc w. ten n. aen, waermede

Met wat sult comcu te verkennen 'tEylandt genaemt, de la Mona, (dat

m^n^ Ey-is: vaudcu Aep gheseydt,) sult daer vande z. zyde voorby loo-

Mona *^ver^ P^^ ' 'tEylandt la Mona is van een leegh land, ende strect oost

kennen sai. gndc wcst, wcseudc acu de Zee-cant van een steijl afghebickt

Gedaente landt, hccft aende n. zyde een Clippe ofte Eylandeken, ghenaemt

lant Mona" Monica, (oftc 'tAcpkcn) tusschen 'twelcke ende het Eylandt
ende Mom-

j^gj^ wcl passcrcu mach; Aende west zyde van Mona, heeftmen

de Reede van een schoone ende goede grondt, hebbende van ge-

hjcken noch een ander Reede, by de punt van het zuydtwesten.

Cours van- Van 't Eylandt de la Mona af, tot het Eylandt de la Sahona »)

de la Mona ^Qg guit uwcu cours doen (wescude by daegh) z.w. aen, ende
nae tEy- \ ^ <j /

landt Sa- zijnde inder nacht w. ende w. ten z. aen. Sult alhier gheadver-

ctdaente
^ecrt wcscn, dat den hoeck Cabo del engaho *) ghenaemt, (dat

van Cabo is; van 't bcdrogh,) al even eens is als den hoeck van Sahona,
ngan

.

j^g^i_jgj^^g gg^en ghccloveu huevel op het opperste van 't Eyland,

staende tusschen 'tleechste land dat aende Zee-cant uytcomt.

Gelegent- Tusschen Cabo del engano ende die Sahona, is ghelegen een cleyn

Ey^Ind^
* Eylandeken, ghenaemt de cleyne Santa Catalyna; de reden waer-

ghenaemt qjjj datmcu alhier w. ten z. aen loopt, is daerom dat de stroomen
de cleyne
Cateiyna. naer den Inwijck toetrecken.

Teyckenen Dc tcyckencn van 't Eylandt Sahona, zijn dese, te weten,

daenteiT is ccu Iccgh Eylandt vol van geboomten, so datmen van buyten

^) De oostelijke uitlooper van de bergen van Porto Rico.

*) De zuidwestpunt van Porto Rico.

') Saona, bij de zuidoostpimt van Haiti.

*) De oostpunt van Haiti.
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af comende de boomen eer in 't ghesicht heeft alst Evlandt, van het

,

-^ Eylandt
ende streckt o.n.o. ende w.z.w. heeft aende zuydzyde ethjcke sahona.

Riffen, die tot een half mijl t'Zeewaert in steken. Soo ghy by Piaets van

ghevalle in dese contreye quaemt van buyten Zee af, ende datR^f^'.^
^

ghy in 't ghesichte creeght van boven over 't Eylandt heen, et-

hjcke geberchten, soo weet dat het zijn de gheberchten van piaets

Niquea^), welcke ghy oock sult comen te sien, tusschen groot .'^gg^r^c'hte

Santa Catalyna, ende la Sahona door ; Dit Eylandt Sahona heeft "^.^^ Niquea

aende westzyde een Reede, van 8 ende 10 vadem diepten. Om oesgeiijcx

[120a] te seylen van Sahona af naer Santo Domingos '^) toe, (wesende drie
Rgg^je^^yan

mylen van Sahona t'Zeewaert,) sult uwen cours nemen n.w. ende e- en ;o

t 1 • r r- • vadem
noordtwest ten westen aen ; Van hier af tot Santo Domingos toe, diepten.

ist altemael een leegh landt, zijnde aende Zee-cant van een af- ^°^^^ '^^^
'-' ' Sahona nae

ghebickt landt, ende is het ghene dat alder uyterste vande Custe s. Domin-

(van oost ende west) af steect.

De teyckenen van Santo Domingo zijn dese, te weten, so wan- Kenteec-

neer datmen is n.w. ende z.o. met de oude Mynen over een, so gedaenten

ismen n. en z. met de Revier van Santo Domingo, sult comen
^^j^

J,'
^°'

te sien boven over de voorseyde Revier twee huevelen, die hen

verthoonen int schijnsel, gehjck als Teten van vrouwen Borsten ; Teyckenen

als u dese huevelen blyven in 't n. ende n. ten w., soo zijt ghy f^g^aert*^

te loefwaert vande Revier, in voeghen dat ghy aen dese huevelen vande Re-

ofte Teten sult moghen weten, of ghy daer voorby of te loefwaert Domingo

zijt; Aende ooster punt vande Incomste vande Revier, staet een^^j^

Torentgien, welcke dient voor een Guarde ofte Baecke, voor de heyt van
een To-

Schepen die van buytenen af comen ; Van dese voorseyde punt rentgien.

steeckt een verborghen Clippe af, waer van u sult wachten, en- Desgehjcx

de moecht alsoo naer binnen toe loopen : maer en genaeckt niet verborgen

te seer Al Matadero, (dat is: de piaets daermen de Beesten doot:) yj^^^^_'

want is daer ondiep; Wesende binnen de voorsz. verborghen schouwin-
ge voor Al

Clippe, soo heeftmen daer 4 vadem diepten, sult alsoo uwen cours Matadero.

doen naer de sandt strandt (ghelegen aende oost zyde), toe, uDesgeiijcks

wachtende vande Glippen vande fortresse ; Comende vande for- ciippen

tresse binnewaerts aen, so moecht ghy u anckers laten vallen,
\^^^l

^°^'

te weten, recht teghens over de huysinghe van den Admirael,

te midde weghen vande Revier, al waer de beste legh-plaetse

ende Reede is.

Van Santo Domingo af, (wesende 4 mylen t'Zeewaert,) sult Beschry-

') Thans Higuey.

'') NI. de stad Santo Domingo.

ItinerarioV 22
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vinge van uwcn cours nemen z.w. ende z.w. ten w. aen, tot dat ghy comt

van^^s^'oo- ^- ^^ide z. met het landt van Niquao ^) over een. Om nu van hier

mingo nae ^f ^g loopen naer de Haven van Oquoa ^) toe, so en wilt de Custe

ende Bay niet verlaten: maer sult daer dicht by heen loopen, varende met
quoa.

^^^ ^^ seylen op die ghy voeren muecht, tot dat ghy de Revier

ghepasseert zijt: want soo ghy daer van af raeckten sonder de

PaUna (een Bancke alsoo ghenaemt, daer het de Schepen setten,)

te nemen, so en muecht ghy het niet anckeren ; Inde Revier we-

sende sult wel voor u sien, dat als ghy 't set, u wel vast te binden

en te vertuyen, met een ancker te landewaerts, ende een van ter

Zeewaert, soo zijt ghy ghenoech versekert.

Cours om Seylende van dese Haven ende Bay van Oquoa af, sult daer z.

la^ndt^eia ^^^ ^^^^ buyteneu toe loopen, totdat ghy de punt om ende 3 my-
Beata te len t'Zccwacrt aen zijt, soo sult ghy alsdan uwen cours doen z.w.
verkennen.

ende z.w. ten z. aen, waermede sult comen verkennen een by-

landt de la Beata^) ghenaemt, (dat is: vande Godtsalighe ghe-

seydt,) 'twelcke is een leegh Eylandt, streckende oost ende west;

Gedaente twee mylen westwaerder aen van dese Beata af, leydt een Ey-

ende^AUo- 1^'^^^^^'^ oftc Clippc, ghenaemt AUobello^), (het welcke hem
bello. inder nacht in 't schijnsel verthoont ghelijck een Schip; Als ghy

Cours nae de Beata ende Altobello voorby zijt, soo sult ghy west ende west

baron.
^' ^^^ uoordeu acu loopen, naer den hoeck Cabo de Tubaron ^) toe,

piaetse en- (dat is: vau de Haye gheseyt;) In desen Inwijck blyven u 3 ofte

gentheyt '^ Eylandekcus ofte Rudtsen, die men noemt Los Frayles, dat

Fra des°^
^^ * ^^ Monickcu; Aleermen by de Cabo de Tubaron comt, so heeft-

Geiegent- mcu ecuen Inwijck, inde welcke is gheleghen een Eylandeken,

^l^^j^^^-^Yabaque^) gheheeten, 'twelcke heeft noch meer andere Clip-

l^y

't ^y-pen ende Riffen om hem hgghen, zijnde van een vuyle gront;[i20&]

baque. boveu ovcr dit Eylandeken heen, sietmen ethjcke gheberchten,

die ghenaempt zijn, Las Sierras de doha Maria, anders Las Sierras

de Sabana gheseydt; Als ghy met de lenghte van Yabaque over

een zijt, soo sult ghy w.n.w. aen loopen; De Cabo de Tubaron is

Gedaente van ecneu swert-schynende huevel, zijnde aen de Zee-cant af

Tubaron. ghcclovcn, hebbende boven op sommighe witte plaetsen ghehjck

als water Beecken; binnen desen hoeck ofte Cabo is geleghen

*) Thans Nisao.

*) Thans Ocoa.

*) Nabij het midden der zuidkust van Haiti.

*) Thans Alta vela.

*) De westpunt van Haiti.

") Thans La Vache.
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een Revier van versch water, al waermen Kesel-steenen voor piaets van

Ballast vint, gelijck als inde Revier van Minijcka; Van hier af ^!^^^47sTh

naer den hoeck Caho de Crus ^) toe, sult uwen cours nemen n.w. water.

aen, totdat ghy voor by 't Eylandt van Nabassa ^) zijt, daer c^d^Crur

aende n. zyde voorby loopende, ende soo u by ghevalle de stroo-

men quamen te dryven aen de zuydzyde, soo sult daer op ver-

dacht wesen, (dat soo ghy in een groot Schip waert,) u te houden

een goet stuck weeghs naer het n.w. daer van af, om te schouwen

de droochten, die vande punt {A punta de Morante ^),) af steken,
^g^^'^gcho™

ende strecken tusschen dese punt ende Nabassa, ende men heeft wen de
. , , , . 1 T i j droochten

daer op sommighe plaetsen over de vier vadem diepten, ende van a pun-

aende eijnden van dien machmen loopen van op de'/ 5 tot 20 1^^^^
^°"

vadem toe. Diepten by

Nabassa is een ront ende leegh Eylandt, zijnde over al vlack Morante.
^

ende effen aen de Zee-cant, van een afghebickt landt, loopende Gedaente

aende n. zyde voorby dit Eylandt heen, sult uwen cours doeniant Na-

n.w. ende n.w. ten w. aen. Soo ghy begeert te loopen langhs de *'^^^^-

Cabo de Crus heen, soo weet dat het eenen uytstekenden hoeck

is, die hem verthoont (alsmen daer uyter Zee op aen compt,) Gedaente

ghehjck oft zy boven op vol gheboomten stont: maer is te lande- crus.

waert in ; Aen de oost zyde van desen hoeck, is gheleghen de Desgeiijcx

TT /^ j. j /" van de Ha-
Haven van Cabo de Crus. ven van

Om nu te loopen naer 't Eylandt de Pinos ghenaemt, soo Sante Crus.

sult ghy w.n.w. aen loopen, waermede 'tselfde Eylandt sult

comen te verkennen; Dit Eylandt de Pinos is van een leegh

landt vol gheboomten, soo datmen (van buyten uyter Zee af Gedaente

comende,) de boomen eer alst Eyland comt te sien, streckt oost ^^^^^ ^J'

ende west, heeft te midde wegen drie huevelen staen, waer van Piios.

de middelste de grootste is.

Van dit Eylandt de Pinos af, naer de Cabo de Corrientes *) toe, cours van

sult w.n.w. aen loopen, met welcke cours ghy die sult comen te ^^ ^.^^g
*

sien, desen hoeck is aende Zee-cant van een afghebickt land, "^e c. de
' ° Corientes.

hebbende boven op sommighe gheboomte van Palm-boomen ohedaente

staen ; ende aende westzyde heeft het een sant strandt, alwaer
^^ corrfen"

een Reede is om te moghen ügghen ; boven op dese Cabo de tes.

Corrientes staet eenen top, die boven alle andere hoecken uyt- Piaets van

') Op de zuidkust van Cuba.

^) Navassa, tusschen Haïti en Jamaica.

*) De oostpunt van Jamaica.

*) Zie p. 331, n. 6.
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een Ree by stceckt ; Als ghy alhier naer binnen toe loopt, soo sult ghy in 't

rientes!^"'^
land recht voor u uyt comen te sien, een Lack van versch water,

alwaer ghy u noodich wesende, naer uwen wille voorsien muecht.

Cours van Om van hier af te seylen naer de Caho de Sant Anton ^) toe,

c. de Cor- (^escnde twee ofte drie mylen te Zeewaert,) sult w.n.w. aen
nentes nae ^ j 'i

c. de s. loopen; Van 't Eyland de Pinos af, naer Cabo de Sant Anton

Gelegent- ^^6, heeftmeu twee groote Inwijcken, te weten, den eenen ghe-

heyt van 2 wj^gj^ y^^i 't Evlandt de Pinos af, naer de Cabo de Corrientes
groote In- "-"

-^

wijeken. toe; ende d'ander van de Cabo de Corrientes af, tot de Cabo de

Sant Anton toe; Aleer datmen comt by den hoeck Cabo de Cor-

Desgeiijcx rientes, so heeftmen een punt genaemt La punta de Guaniguanico, [\2\a]

ta dfoua-^^^^ sult boveu over 't landt heen te landewaerts in, comen te

niguanico. gien sommige geberchten, diemen noemt Las Sierras Guanigua-

Gedaente nico ; de C de Sant Anton, is eenen lagen hoeck vol geboomten,

de'^s ^An- h^t)bende boven op sommige wildernisse, heeft sant stranden,

toii- ende steect van hen af een Bancke ofte drooghte, tot ontrent vier
Plaets van , , jj^ ^ .

eendroogh- mylen wecghs noordtwestwaert aen.

Anton
^ Seylende van dese C. de Sant Anton af, nae nieu Spaengien

Cours van toe, te wcteu, inden tijdt vande Winter, (dat is: van Augustus

fonnaiüeu^^ tot Martius toe,) so sult ghy uwen cours nemen buyten d'

Spaengien. Eylaudeu ende CHppen {Las Alaclanes ^) genaemt) om, w.n.w.

Wat grontaen, met dese cours sult ghy comen {60 ofte 70 mylen geseijlt

24*™aden^ h^t)bende) gront te nemen, welcke sal wesen van Vischaes ofte

vint. gj-Qf sandt, dit sult ghy aldus vinden tot op de hoochte van

24 graden; Soo ghy by gevalle quaemt gront te nemen, op min-

der dan 40 vadem, seylende op de voorsz. cours, so sult ghy

u houden op de cours van n.w. ende n.w. ten w. ende so wanneer

dat ghy hier mede weder begint te multipHceren, en op meer

Met wat diepten comt, so sult ghy weder op u eerste course van 't n.w.

^^^jj "^g^; keeren, ende so wanneer dat ghy de gront begint te verliesen,

de z. metgo sult ghy Ontrent 20 mylen w. aen loopen, waer mede sult
'tEvlandt ° -^ ^ ^ '

la Bermeja comen te blyven n. ende z. met het Eyland Berme^a ^) (dat is:
oopen sa

. '^j-qq^j^ Eyland gheseyt) over een; Van daer af sult z.w. aen sey-

len, tot op de hoochte van 20 graden, ende so ghy 't landt niet

en saecht, sult w. aen loopen: want in dese tijt en ist niet goet

Op wat beneden de voorsz. hoochte te loopen; Op dese hoochte ende

datmen cours sult comcu tc sicu. La Torre blanca, (dat is: den witten

1) Zie p. 331, n. 5.

^) Alacran-rif, benoorden Yucatan.

^) Vermoedelijk Arenas Gay, 85 zeemijl W.Z.W. van Alacran.
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Toom) , ende so ghy by gevalle quaemt te verkennen de Revier Torre bian-

van San Pedro en San Paulo '^), so weet datmen boven overcomL
^^^°

dese Revier, sommighe groene geberghten heeft : maer nietste Vermanin-
1 u S^ vande
nOOgn. Revier van

So ghy vont de diepten van 35 vadem met harde modder gront,
pa^yf^g

^°

hebbende op sommighe plaetsen schulpkens, soo sult ghy vancours nae

daer af uwen cours doen z. ende z. ten o. aen, tot dat ghy comt van^ Aime-

met de velden van Almeria ^) over een, so ghy quaemt van uyter '^'^•

Zee af, sult beneden gront soecken, ende vindende 30 ofte 40 Kenteyc-
.. .

ken aen de
vadem, by wylen swarte modder, so zijt ghy met de Revier van gront ais-

Almeria o. en w. over een, tot ontrent 7 mylen van land, ende so w.^^met de

ghy quaemt te sien nae 't z.w. de geberchten, ghenaemt Las ^^vier van

Sisrras del Papalo ^), ende dat deselfde d'een door d'ander staken, Gedaante

so zijt ghy daer n.o. ende z.w. van af; Van hier af sult uwen j^^^^*
^^p^'

cours z. ende z. ten w. aen doen, waer mede u de geberchten van

Paéalo sullen beginnen te openen, welcke u sullen maken 2 ronde Piaets van
•• u j.

j^g Sierras

geberchten ; Sult van gelijcken terstont comen te sien Las Sierras de Caia-

de Calaqiiote, 'twelcke zijn sommige rosachtighe berchskens; dese ^^° ^'

reghel gheberghten comt aende Zee-cant uyt.

So ghy begeert gront te nemen byden hoeck ofte punt van Diepte 3

Villa Riga *), (dat is de rijcke stede geseyt) so weet dat ghy sult i^nd^^va^n

vinden, 3 mylen van 't land af, 80 ende 90 vadem diepten, met
yüia^Ri^^a

modder gront. De Revier van San Pedro ende San Paulo, is Hoochte

gelegen op de hoochte van 21 graden, ende Los Campos d'Alme-
vfJr'^^van^

ria, dat zijn de velden van Almeria, op 20 graden. Villa Riga la
^^'^^f^

^^

vieja, (dat is: out Villa Riga, ofte rijcke Stede) leyt op 19"^!^ gra- Desgeiijcx

den; Villa Riga la vieja, zijn sommige geberghten, waer van het ^^^
^°^

een eijnde aende Zee-cant uyt comt; dese geberchten en zijn niet d'Aimeria.

seer hoogh, maken veel openen ofte scheytsels, (gelijck als de

[121Ö] geberchten van Ahano^), diemen noemt d'Orgelen,) strecken n.

ende z. So ghy by gevalle van uyter Zee aen qaaemt, ende saecht

de geberchten van Villa Riga, so sult ghyse comen te kennen, Kenteec-

daer aen datse n. ende z. heen strecken, ende de geberchten van de'geb^rch'-

^) Lees: de rivier van San Pablo, op 20°30' N.B. en 97° W.L. (de rivier van San

Pedro en San Pablo, op 92°27' W.L., kan niet zijn bedoeld).

^) Benoorden Vera Cruz; de naam komt o.a. voor op kaart 35 van Kretschmer's

Entdeckung Amerika's.

') Thans Papaloapèn.

*) Villa Rica de Vera Cruz, ongeveer 5 zeemijl benoorden het tegenwoordige

Vera Cruz.

') Lees: Havanna; zie p. 332, n. 1.
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ten van SuH MartijH^), strcckt o. ende w. moechtse noch aen een ander
Villa Ri^a.

^Ijj^j^ kennen, te weten, dat so ghy w. aen liept, daer dicht by

vanS.Mar-comende, so suUense u lager schynen te wesen als die van San
^'°'

Martijn, die hooger en grover zijn alsmen daer aen de Zee-cant

by comt; Sult oock by Villa Riga (3 mylen t'Zeewaert daer van

af wesende,) grondt hebben, 'twelcke ghy by San Martijn niet

hebben sult, alwaert dat ghy daer maer een half mijl af waert

eijnthjcken al ist schoon datmen geen kennisse van landt en

heeft, so sult ghy 't selfde connen verkennen aende voorsz. tey-

Ghedaente ckeueu; Te l3rwaert van Villa Riga is gelegen een Clippe ge-

van^de Clip iiaemt N. Bemardes^), welcke is int fatsoen ghehjck als een

des^^'^^^'^
Broot Suyckers ; Van Villa Riga la vieja, ofte out Villa Riga af,

Diepte on- nacr 5aw loandeLuz^) toe, sult uwen cours nemen z. ende z. ten

Rica Ta^^^ ^- ^^^' ^ndc sult van onder de 30 vadem naert landt toe, de gront

vieja. vinden van Visch-aes, ende op sommige plaetsen steen gront;

Gedaente Bydc Revicr van Vera Crus, sult ghy sant grondt hebben, ende

gront by op plaetscu moddcr.
Vera crus. g^ ^j^y buyteu wacrt, so weet datmen van San Cristoffel*) af,

Hoe dat- tot San loan de Luz toe, altemael daer langhs heen sant-stranden

^^^'"^g^" heeft; wesende o. en w. met den hoeck genaemt Punta Gorda ^),

Luz is, als- ((^at is: de vette ofte grove punt gheseyt,) soo zijt ghy n. ende z.

w. met A mettet Eylandt van San loan de Luz over een, ende wesende

Gorda is. n.o. ende z.w. mettet Eyland van onder de 40 vadem diepten

naer 't landt toe, so sult ghy daer rudsighe grondt hebben, ende

op plaetsen Visch-aes, ende vande 40 vademen buytenwaerts

witte modder gront.

Kentej'c- So ghy quaemt van uyter Zee af, ende begeerden te weten of

weten wil ghy O. cudc w. mettet Eyland over een zijt, so sult ghy mereken

en "rt^'^met
^^^len hooghachtigen huevel, die vande geberchten van Vera

het Ey- Qy^^^ ^f steeckt, als ghy met desen huevel o. ende w. over een
landt is.

> b J

zijt, SO zijt ghy van gelijcken o. ende w. mettet Eylandt, moechtet

oock weten, dat soo wanneer u het gheberchte van Sierra Nevada

(dat is: de besneeuden Bergh) w. ende w. ten z. van u af leyt.

Wanneer SO zijt ghy vau ghcHjcken o. ende w. mettet voorsz. Eyland over

ende"w\ Te een ; Sult terstont comen te sien de punt van Anton Niqiiardo^)

1) Op 18°20' N.B. en 95° W.L.

^) Lees: Bemal.

') Lees: San Juan de Ulua.

*1 Niet aangetroffen.

*) 4 zeemijl N.N.W. van Santa Cruz. (Sp. gorda = dik, zwaar).

°) Lees: Anton Lizardo, 12 zeemijl Z.O. van Vera Cruz.
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genaemt, als oock Mondano Montuoso, (ofte de hoochachtighen z. met het

huevel boven verhaelt,) sult van gelijcken comen te sien den p^
^^

Oever vande Zee van Medellin ^), ende aende zyde van 't n.w. den waermen

hoeck van Piinta Gorda; So ghy by ghevalle begheerden te we- de punt

sen (mette noorde \vinden) in dese Haven, so loopt op /8 ende g^^°
^'^'^°"'

20 vadem diepten, waer mede sult comen door het Canael van Op wat

te loehvaert, ghenakende het Bolwerck, doch u daer van wach- da^tmen in-

tende, sultet setten aende loef zyde: want heeft te lywaert wey-f® Haven
' -^ j j loopen sal.

nich diepten.

So ghy scheyt vanden hoeck Cabo de Sant Anton ^) af, inden Cours van
.. , „ . „ . C. de San

tijt vande bomer, naer nieu Spaengien toe, so sult ghy uwen Anton naer

cours doen ontrent 20 ofte 30 mylen west aen, waer mede sult g^g^.

^^^^°

grondt vinden op de diepten van 80 vadem, wesende de grondt wat diep-

van Visch-aes ; Van hier af sult west ende west ten zuvden aen ^^"- $^^'
' -^ menJOmy-

loopen, tot op dertigh vadem, ende vande dertigh vadem af len van s.

^ . Anton vint.

[122a] west aen, tot op de Zü vadem, op welcke cours ghy u m dese

contreye houden sult, ende comende op meer diepten, sult w.

ende w. ten z. aen loopen, waer mede weder op de vorighe diep- cours om

ten sult comen, met dese cours sult comen te passeren door de£°°^Qjjgjj

Eylanden van Isla desconocida ^) , ende Isla d'Arena '^), dat is: isiadesco-
•^ ' ' nocida en-

het onbekende Eylandt, ende het sandighe Eylandt gheseydt; deisiad'A-

Van 't Eylandt La desconocida af, naer het Eylandt d'Arena

toe, w. ende w. ten z. aen, sult comen te verkennen 'tgheberghte

las Sterras de San Martijn, welcke zijn twee hooghe bergen, ^^^^^ J^^*"

makende int midden een groot open ofte scheytsel. Seylende Sierras de

van dese gheberghten af, sult west aen loopen, met welcke cours comt^'^te'^

sult comen te verkennen de Steen-rootse, 'twelcke een ghecloven bennen.

bergh is; Van dese ghecloven bergh af, sult n.w. ende n.w. ten 9°^^^ ^^^''='''=> o '
(jg Revier

w. aen loopen, waer mede sult comen te sien de Revier van van Medei-

Medellijn ^), 'twelcke een laegh landt is, ende wat meer te loef- kennen^^^

waert, is ghelegen het Eylandt genaemt Isla blanga^), ofte het Piaets van

witte Eylandt, als oock het Eylandt Rio riffias ''), welcke Eyland ca.isia Rio

hem van verde verthoont ghehjck als een seylent Schip ; Sult de^^isia ^dê

terstondt het Eylandt van San loan de Luz in 't ghesicht cryghen ;
san joan

De bocht beZ. Vera Cruz.

Hier keert de auteur weer terug naar de westpunt van Cuba.

Vermoedelijk een andere naam voor Alacran-rif.

Zie p. 340, n. 3.

Rio Medellin, 5' Z.Z.0. van Vera Cruz.

Een der eilandjes beoosten Vera Cruz.

Idem.
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Gedaente Sult weten datmcn vande Revier ghenaemt Rio Varado af, tot

van* mo ^^ Revier van Vera crus toe, gants gheen hoogh land en heeft,

varado,tot (^a^n alleenlijck eenen swartschynende berch, ghelegen boven de

Crus. voorseyde Haven, etc.

Dat 65. Capittel.

Om te seylen van het Eylandt La Desseada af ^) , naer het Ey-

landt van Porto Rigo toe, door 't Canael ghenaemt De
passagie.

Coursen /' ^ eylende van 't Eyland la Desseada af, naer 't Eyland Puerto

seTda' ^nlê ^^S ^^0, (dat is : de rijcke Haven geseyt) willende loopen door
Puerto Ri- y

—

J \ Canael de Passagie genaemt, (dat is de doortocht geseyt,)

so sult ghy u beste doen om te loopen tusfchen d'Eylanden

van Moncerratte, ende Redonda door, ofte te loefwaert, dat

Ghedaente is tusschcn 'tEyland San Cristofjel, ende d'Eylanden d'Esta-

Tanden
^^ CIO ^) door; Van daer af sult uwen cours nemen n.w. aen, ende

d'Estacio.
ggj^ weynigh meer te loefwaert naer d'Eylanden d'Estacio toe,

'twelcke zijn 2 Eylandekens, d'een wat grooter als d'ander.

Diepten by hen by na verthoonende gelijck als twee brooden; So ghy daer

den d'Es-by comt, sultcr de diepten vinden van 10, 12 tot 25 vadem toe,

tacio. Qp (jg weynich diepten vande 10, 12 vadem nae 't landt toe,

heeftmen wit sant op de gront; ende op de 25 vadem ist swart

Cours nae sant; Om te seylen van dese Bancke af, nae d'Eylanden las

den Las'^ Vugines toe, (dat zijn de Maechden geseyt) sult uwen cours
Virgines.

jj ^ ^ieu docu : (waut de stroomen trecken alhier nae 't z.w. toe,)

Wat ey- om tc schouweu Santa Crus, welcke strect bynaest n.w. ende
landt dat- .

"^

men vande z.0. Sult wetcu dat SO Wanneer ghy in 't gesicht van de Virgines

't^^ghesfcht comt, dat het eerste 'tgrootste is, waerom genaemt wort La
crijght. Virgen gorda, ofte de vette Maecht, ende terstont comen d'

Gedaente ander vcrvolghens daer aen, zijn lanckwerpent, ende huevel-

deVirgines. achtigc Eylaudcn, strecken o. ende w. ende steken door den an-

deren, hebbende sommige CUppen en Rudsen daer by heen

Hgghen.

piaets van Loopcudc acudc zuydtzydc, sult te middewegen van dien,

Qipp^.°°
^ een groote CHppe sien, ghelegen twee mylen ter Zeewaert in

;

Kenteyc- Dese Clippe heeft tot een kenteycken een graeuachtige coluer,

Zie p. 335, n. 1.

^) St. Eustatius èn Saba
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ende behalven dese so ligghender noch veel meer ander Glippen ; ken van

Om nu te weten wanneer dat ghy inde Passagie^) zijt, loopende ^^^ '^^^"

[1226] nae Porto Rigo daer langhs heen, als gheseyt is, so weet dat ghy Kenteyc-

sult comen te sien sommighe witte Glippen, die hen van verde mTn° inde

verthoonen gelijck als een seylent Schip; de witticheyt van dese P^ssagieis.

dippen comt hen vande Vogelendreck,^^ ° Cours om
So wanneer ghy dese comt te verkennen, so sult ghy daer door de

recht op aen loopen, ende begeerende te loopen door de Passagie, loopen.

sult uwen cours doen tusschen dese Eylanden, ende d'Eylanden

Las Virginas door; als ghy daer by comt, soo sult ghy n.w. aen

loopen, naer een cleyn Eylandt toe, 'twelcke twee mylen voort- Piaets van

aen leyt, genaemt Isla verde ^), dat is: 'tgroene Eyland.

Gomende met dit Eylandt over een, so zijt ghy uyt de Pas- wanneer

sagie, ofte buyten 't Ganael, aldaer wesende, sult terstont comen ^^ d™Pas-

te sien 'tland van 't Eylandt del Puerto Rigo, den eersten hoeck ^^^'^ ^^•

van dien, genaemt La punta do Loquülo ^), leyt mettet Eyland Hoe Apun-

Isla verde oost ende west ; Soo 't by gevalle gebuerde, als dat quino met

ghy by de voorsz. Glippe zijt, dat u de wint scherpte, ende dat J^^
^^'^^^

ghy daer niet te loefwaert voorby en moecht, soo sult ghy daer

aende Ly voor by loopen: want is oock een goet Ganael van /8

tot 20 vadem diepten, met sant ende Vischaes op de gront; dit

is te verstaen tot een mijl weeghs te lywaert daer van af; Om te

weten wanneer datmen buyten 'tGanael is, (op dese cours,) so Kenteyc-
. , f ^

kenen om
moet u dese Glippe blyven m t z.o. van u al, wesende op de te weten

diepten van 30 vadem, met wit sant op de gront; Sult dan ter- ^'^^'^g^'^

stondt (als geseyt is) uwen cours doen op 't Eyland van Isla ^o^jr 't Ca-
Had ISa

verde aen, loopende by de punt van Lcquillo, langhs 'tlandt van

Puerto Rigo heen, w.n.w. aen, ende so ghy begeerden te wesen in

de Haven van Puerto Rigo ^), ende dat u dunct dat ghy daer

dien dagh niet en moecht aen comen, so sultet overstaegh, ofte Coursen na
" "

. de Haven
op de Ly inde Zee houden dryven, soo dat de punt van Loquillo van Porto

z.o. van u af bhjft, ende van de middernacht voortaen, sult uwen

cours vervolgen, om dieswillen dat de stroomen naer het z.o.

toe trecken; De merckteyckenen diemen alhier heeft, zijn dese,

te weten, over de Haven van Puerto Rigo, staet een Gluysenaers Kenteycke-
* •' nen van

Cappelleken, op een hoogh Berghsken, welck men noemt Santa de haven

') De Virgin Passage, tusschen St. Thomas en Culebra.

^) Misschien Culebrito, iets beoosten Culebra.

') Thans kaap San Juan.

*) San Juan, op de noordkust.
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van Puerto Burbaru, ende verthoont hem int schijnsel ghelijck als een witte

vlacke op den bergh, ende comende langhs de selfde heen, sult

comen te sien het Clooster ofte Convent van Santo Domingos,

welcke mach liggen ontrent een quartier mij Is van dees Cluyse-

naers Cappelleken af, sult alsdan terstont den berch sien, die

hem verthoont gelijc als een gecloven Eyland; dit zijn de rechte

Cours om kenteijckenen van dese Haven, ende om daer in te loopen, sult

^^ ^ ^' den berch genaken, doch nietste nae, om te schouwen een on-ven van
Puerto Ri-

(jjgp^g die binnen den selfden bergh leyt, sult daer naer al wat

pen. ghy moecht aenloeven, tot dat ghy comt daerment anckert,

'twelcke is recht teghens over de huysen die aen de ooster zyde

vande Haven staen, etc.

Dat 66. Capittel.

De gronden ende diepten hy de Custe ende contreyen van nieu

Spaengien.

Gedaente 'T \y d'Eylaudcu genaemt die Alaclanes, (gelegen tusschen

gront^ by 1—X'tEylaudt Cuba, ende de Custe van nieu Spaengien, tegens
de Eyian-J

—

Jovex den hoeck, genaemt Punta de Sant Anton, heeftmen

claves, etc. de gront van Visch-aes.

Gedaente By het Eylandt Isla de Robos ^), modder ende Zee-sleckskens

^^o^^ntby op de gront.

Isla de Ro- gy ^q Revier van San Pedro ende San Paulo, vande 40
[ 1 23a]

Oock de vadem naer het landt toe, schulpkens op de gront.

Sa^n^PedST "^^ ^^ velden ofte pleynen van Almeria, los llanos de Almeria

etc. ghenaemt, op 40 vadem sant gront, ende van daer af buytewaerts,

van^d^*^ Kinckhorentgiens ende Visch-aes.

^ont byde gy Villa Riga, (ofte rijcke Stede) op 16 vadem modder gront.

Almeria. Oost ende west met de Cüppen ende drooghten, de Tortugas,

^J^P*^g^°' ofte Schilt-padden ghenaemt, wit sant; n.o. ende z.w. met de

daente selfdc ToHugas, Kinckhoreutgiens ende roode schulpkens; n.

grondt, bycnde z. met de selfde Tortugas, swart sant; noch oost daer van

en^ÏTor-^'^f^r^dsighe grondt.

*V^°^' , ., By de Revier van Panuco, van de 40 vadem buytenwaerts,
ofte Schilt- ,

•' -^

padden. Wit ende root sant, ende naer 't landt toe modder gront.
Diepte van gy ^^ Revier genaemt Rio Hermoso, ofte de schoone Revier,

*) I. Lobos, op de kust van Mexico, op 21°30' N.B.
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vande 30 vadem, naer 't landt toe, wit sandt, ende buytenwaerts de gront

naer de Zee toe, modder grondt, byde Revier ghenaempt Rio de nuco.^°
^

Palmas e de Montahas, (dat is : de Revier vande Palmen ende Diepte en-

gheberghten gheseyt) heeftmen vande 40 vadem nae 't landt toe, by RkT

sant : maer nietste wit, ende buytenwaerts modder met graeu ^^^e" r°ó

sandt vermenght. de Paimas.

Dat 67. Capittel.

De Coursen ende rechte kennisse vande Navigatie, ende vaert

vanden hoeck genaemt Cabo de Lopo Gonsalues af, tot de

Revier van Congo ende Angola zuydtwaerts aen, aende

custe van Guinea ende Aethiopien, met alle de streckinghe

ende gheleghentheyt van dien.

Seylende vanden hoeck genaemt Cabo de Lopo Gonsalues af, Hoochte

welcke is gelegen op de hoochte van een graed ruym, aende de Lopo

z, zyde van de Linea Aequinodiael, aende Custe van Gw^ea, ^°^s^^^^s-

;
.

-2 '

Gedaente
ofte Aethtopta, so weet dat dese Custe van daer af voortaen, vande Gust

streckende is n.w. ende z.o. zijnde van een vlack lanckwerpent ^^^ ^^^^ '

landt; men heefter vande diepten van 10 oit 9 vadem af, naer

't landt toe, altemael een gront gelijc het sant vande Santloo-

pers, te weten, over alle dese contreye, uytgesondert by den Gedaente

hoeck genaemt Cabo de Caterina'^), heeftmen grof sandt, ende grondt by

steentgiens op de grondt. s.Caterma.

So ghy aen dese custe, in dese Navigatie eenich voordeel wilt Regel om

doen, soo moet ghy 't alle nachten anckeren, tot dat u de 2^^^- langhTdees

reinhos (dat zijn de winden die van over 't landt af waeyen) ^^^* '^°°^'

by comen, doende alsoo uwen cours tot dat de Viragoins, (dat doen.

zijn de winden die van uyter Zee waeyen,) aen comen, om also

weder naer 't landt toe te loopen, tot dattet stil wort, ofte dat

ghy comt op de 10 vadem diepten, soo moecht ghy 't setten tot

een ander conjunctie van 't opcomen vande landt winden, die-

men aldus dagelijcx heeft op zynen tijt, als geseyt is. So de stroo-

men alhier mette wint courseerden, soo machment altijt vanden

eenen boech op den anderen wenden, hen te lywaert houdende,

als boven; de Conjunctie dat de stroomen met de winden loopen, Tijt wan-
1 neert Con-

is met een nieuwe Maen, te weten, 2 dagen voor ofte na, ende junctie is

^) Ongeveer 60 zeemijl Z.Z.O. van C. Lopez; zie Itinerario, III (ed. Biorger en

Hunger), kaart I. De naam is thans van de kaarten verdwenen.
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dat de win- drie dagen eer zy vol is. Soo 't u gebuerden te loopen vanden

stmomen Genen boegh op den anderen, so sult u in sulcker voegen regu-
gehjck loo- leren, dat ghy altoos des morgens by de Custe zijt, om te ghe-

nieten de winden die alsdan van over het landt afcomen.

Kenteec- De kenteijckenen van dattet lanckwerpent land is, zijn dese, [123&]

J^j^'^j^^^^^ heeft etlijcke grove huevelen, diemen noemt As Serras do Santo
werpent Esptnto^), (dat is : 'tgeberchte vanden heyligen Geest geseyt,)

ende wat voorder aen heeftmen noch 2 ander huevelen, welcke

seer wel te kennen zijn, op dese contreye heeftmen modder gront;

Wat voorder aen, sult ghy sien eenen hooge bergh, te weten,

piaets van- binnen inden inwijck, diemen heet Palmella 2) : want heeft eygent-

ghen Bergh lijeken de gelijckenisse van Palmela, gelegen tusschen Lis-
Paimeiia. jjonen ende Setuval; van gelijcken sult ghy comen te sien, wat

voorder aen inden selfden inwijck een landt, 'twelcke strect

Desgel ijex i^- eudc z. gclijck alsmcudcr lancx loopt, heeft dicht by de strant
van de Gas- eenen groven vlacken huevel, welcmen heet Cascays om dattet

eenige gelickenisse heeft met Cascays, by Lisbonen.

Waer- Sult gheadvcrtecrt wesen, dat al eer ghy 't ancker (in dese

ge voor 't contreye) op wint, de seylen te laten vallen, om te sien oft het

?an n'^anc- ^^^^P ^^^ ^^^ treckeu, ende soo 't niet uyt en trect, so blijft lig-

ker. gen tot dat de Vira^on ^) van uyter Zee comt : want in dese con-

Oorsaec treye so loopen de stroomen seer crachtich, van uyt de Revier

het Schip van Congo, na buytenen toe, door welcke oorsake het Schip

2yMoopTaq^alijck cau uyt trecken.

kan. Als ghy SO vcrdc comt, als de piaets genaemt A Palmeirinha, ^)

men d'anc- (^^^ ^^ : 't Boskcu vau Palmboomcu geseyt) so weest gewaer-
kers uyt sai sejiQ^^ u bcstc anckcr te laten vallen: want de gronden van
laten val- ^
len. desen dwers wech zijn van morwe modder, door welcke oorsake

d'anckers daer qualijck in vat(t)en willen, slibberen veeltijdts uyt.

Diepte in So Wanneer dat ghy ziit inde Revier van Congo, wesende op
de Revier , ,. -^r^ y,r\

van Congo. de diepten van 30 ende 40 vadem, so sult ghy de gront comen te

verliesen, sult alsdan de Sant-looper doen om keeren, ende

als die verloopen is ^), soo werptet loot uyt, soo sult ghy u terstont

op 10 ende /2 vadem diepten vinden, te weten, aen d'ander zyde
Beschry- yaudc Rcvicr Congo, sulter tot op een steenworp naer ofte min-

') Iets bezuiden kaap Caterina; zie Itin. III, kaart I.

^) Komt niet meer op de kaarten voor.

') Zie de vorige bladzijde.

*) Als voorlaatste noot; de kaap benoorden den mond van de Kongo-rivier heet

C. do Palmar.

*) D.i. na een half uur.
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der by heen loopen, ende de beste cours is, dicht by 't land heen : vmge van-

want en sout anders inde Revier niet mogen comen, door 't groot cours^ om
gewelt vande stroomen, daermen veel moeytens door heeft: v;ant ^de Re-
"^ -^ vier te loo-

zijn de grootste ende crachtichste stroomen, diemen op genige pen.

plaetsen diergehjcken vint, comen tot over de 12 mylen tZee-

waert in.

Seylende van Congo af naer Angola toe, op de selfde manier

als voren geseyt is, ende comende op 35 mylen, luttel min ofte

meer voortaen, sult comen te sien eenen hoogen bergh, by wek-

ken bergh is gelegen een Eylandt, genaemt A Ilha de Loanda ^) : Geiegent-

maer so ghy niet seer dicht by 't landt en zijt, en sult het Ey- ifha ^de

landt niet sien: want is seer laegh ende vlack. Loanda.

Soo 't gebuerden dat ghy by 't land quaemt op de hoochte op wat

van 6, 7 graden, so sult ghy comen aende mont vande Revier ^^^'^^^^

van Congo, ende sulter /O mylen t'Zeewaert af, veel teijckenen aen de Re-

van sien, te weten, de groote stroomen, dicke rieden, cruyderen, congo

met veel van 't Sasbeen^), ende so ghy by 't landt quaemt, op de ^°™*'

hoochten van 7 ende l^j^ graden, soo sult ghy over al een vlack Gedaente

land met gheboomten sien ; Sult op dese contreye op de diepten ais men op

van \8 ende 20 vadem, overal goede gront vinden, te weten, g^^^*^^^

ƒ

vande 2 tot 2^1 ^ mijl van 't landt af, men heeft alhier aenden graden is.

oever vande Zee, witte Duynen, die hen in 't schijnsel verthoo- Plaats van

nen gehjck als sant stranden, ende de gront daer dicht by is van witte Duy-

sant met steentgiens ghemenght, dit is te verstaen van de 7 tot
^^^'

op de 8 graden.

[124a] Sult weten dattet landt vande vijf graden, zuydtwaerts aen,

altemael hoochachtigh is, zijnde de gront daer by over al van Gedaente

modder, ende men heefter een mijl van af, de diepten van 30 gront op 8

ende 35 vadem goede grondt, zijnde over al een schoone Custe,
&^^'^^°-

sonder datmender yet heeft te vreesen, dan datmen voor ooghen

siet, 'twelcke is te verstaen vande 7 tot de 9 graden, ende be- ^°^ schoo-
' °

_
ne custen

langhende het landt vande 8 graden zuydtwaerts aen, is seer van 7 tot e

hoogh. Soo ghy quaemt van uyter Zee naer 't landt toe, op de q ^^^

hooghte van 7^/2 graden, soo sult ghy comen te sien seven bergen hoochte
As SGt6

ofte huevelen, (welcke strecken n.w. ende z.o.) ghenaemt As sete serrasieyt.

Serras, dat is: de seven Berghen.

Soo ghy by 't landt quaemt op de hooghte van 8^/4 graden,
^^^^^J^^ca-

soo sult ghy comen te sien een hoeck landts, Ugghende oost-bo de s.

Vincente.

1) San Paolo de Loanda, op 9° Z.B.

2) Ziep. 106, n. 1.
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Kenteyc- wacrt van u af; Desen hoeck heeft de gelijckenis inde verthoo-

^g"^g^j^g^^ ninge vande Caho de San Vincente, gelegen aende Custe van
Cabo, als- Spaengien ; Comende bv 't landt op de hoochte van 9 graden
men op 9 ^ » '

-^

, , -,
, i

graden is. schacrs, so siet naer t n. ofte n.o., soo sult gny de voorsz. hoeck

sien; heeft onder aen sommighe witte Duynen liggen, die wat

meer t'Zeewaert uyt steken, en dorft daerom niet vreesen: want

is daer over al schoon, daerom moecht het land vry ghenoech

genaken, om dat te verkennen.

Gelegent- Wesende op de voorseyde hooghte vande 9 graden schaers,

MonteP£^-S<^ sult ghy oostwacrts aen, te landtwaert in, comen te sien een

quai. ronden berch diemen heet Monte Pasqual; Als u de bovenge-

seyden hoeck blyvende is in 't n.o. so sal hem 'tander land strec-

ken nae 't z.w. welcke is het uyterste landt, gelegen buyten 't

Gedaante Eylandt van Loanda ; het land dat ghelegen is zuyden van u af,

zuyden af is een grof dick landt, hebbende beneden aende voet sommighe
Uggende,

^^qq^q. endc witte Duynen, met etlijcke cleyne boomen boven op,

welcke hen in 't schijnsel verthoonen gelijck als Vijghboomen

van Algarven in Spaengien.

Cours om Om UU te loopen binnen dit Eylandt van Loanda, soo sult ghy [124&]

in Loanda y^g^ cours doen rccht op 't landt (dat z. van u af leydt) aen,

comter vry dicht by, tot op een half mijl naer, al hier wesende,

Oorsaec soo sult ghy zuydwcstwaert aen het Eylandt comen te ontdecken,

datmen het wclckc scer vlack ende van wit sant is, waerom men dat

quaUicken ^^^^ qualijck sien can, dan alsmen daer dicht by is, dit is de

sien can. haven van Angola.

Gedaente Dit Eylandt vau Loanda, heeft de gelijckenis van een Eylandt,

landt Lo-ê^^^^^™^ -^ ^^^^ ^^^ Cavijns ^), ghelegen aen de Caho de Santa

anda. MaHa, in 't landt van Algarven aende Custe van Spaengien,

is van de selfde vlackte, doch is langher: want heeft 7 mylen

inde lenghte ; Om nu binnen dit Eylandt te loopen, so sult uwen

cours doen op de punt van het noordtoosten aen ; daer wel dicht

by comende, tot op een steenwerp naer, en hebt daer gants niet

Diepten te vrceseu: want hebt alhier de diepten van 15 vadem, ende is

Eyiand daer binnen over al seer schoon, dit is de Ree vande zyde van
Loanda. >^ Eylaud, tc weteu, wel dicht daer by, men heeft van dit Ey-

landt af, tot het vaste landt toe, niet meer als een vierendeel

mijls, ende men en can d'incomste niet ontdecken, voor al eer

Wat ge- datmen daer by is, ende soo daer eenighe Schepen inde Haven

*) Isla Caes, op de zuidkust van Portugal, op 7°50' W.L.
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ligghen, sultse comen te sien, al eer dat ghy 't Eylandt kontdaente de

onder scheyden oft kennen, ende schijnt inde verthooninghe van^ ha^r

ghelijck oft het boomen waren die op het landt staen. gheven in

De uyterste punt ofte eijnde vande noordoostzyde van dit inde Ha-

Eyland, is gelegen op de hoochte van 9 graden juyst, daerom ghen.
'^"

en laet u vande Pas-caerten niet verabuseren: want sommige

hebbense van op 9 graden, en ander op 9V2 graden, daerom en Hoochte

, 11 1- o 1111 vanteijndt
betrout u met dan op de gheen diese op 9 graden hebben, te aende

weten, het eijnde van het noordtoosten van het voorseyde Ey- "y^e.
^^^"^

landt, etc.
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[124] HIER NAER VOLGHEN DE GRADEN ENDE
hoochten van alle de principale Havens, Revieren, hoecken,

Eylanden, ende plaetsen van de Navigatie der Portugesen

ende Spaengiaerden, ende de landen by den selfden ont-

deckt, ende eensdeels bewoont, alles met huere rechte namen

ende toenamen, gelijck als zy van de selfde ghenoemt ende

in huere Pas ende Zee-caerten afgheteyckent zijn, etc. ^).

Inden eersten, van den uytersten hoeck van Portugael af, ghenaemt

Caho de Finisterra, vervolgens de Custe van Portugael, Spaen-

gien, ende Barbarien, tot de Linea ofte Tropico van

Cancer, ende van daer af de Custe van Guinea langhs,

tot die Linea Aquinoctiael toe.

De graden aen de noordtzyde van de Linea.

Caho de Finisterra, dat is: den hoeck van het uyterste

landt, is gheleghen op de hoochte van

De Eylanden van Bajona, zijn gheleghen op

Porto de Portugal, dat is: Porte poort, leyt op

As Barlengas, dat is: de Barles, ligghen op

Lisboa, ofte Lisbonen, ende het Eylandt van Tercera, op

Perseveira, ende het Eylandt Sinte Michiel, op

Cabo de San Vincente, ende het Eylandt Santa Maria, op

Trasfalgar, gheleghen aende Custe, leyt op de hoochte van

Larache, is gheleghen op de hooghte van

Soneja, leyt op de hoochten van

Cabo de Canty, ende Porto Santo, dat is : de heyhghe Haven

gheseyt, gheleghen by het Eylandt Madera, leyt op

Rio dos Saueis, dat is de Revier van d'Elften, leyt op

Het Eylandt van Madera, ofte het Eylandt van het hout,

leyt op de selfde hooghte van

Taffatama, is gheleghen op de hooghte van

Mecca, ende A Ilha dos Salvajes, dat is: het Eylandt van

de Wüden, op

[125] Cabo de Non, ende d'Eylanden van Palma, ende Lanca-

gr.

43

42

4/

40

39

38
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35

34

33

32

32

31

30

25'

42'

32° 40'

>) Bij enkele belangrijke fouten in de opgegeven „hooghten", is de ware breedte

in margine vermeld. Zie verder voor dit hoofdstuk de Inleiding.
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rotte, vande Canarische Eylanden, zijn gheleghen op de

hoochte van

A Ilha, ofte het Eylandt de Forte Ventura, leyt op de

hoochte van

Caho de Bojador, ende het Eylandt van groot Canarien,

ende oock A Ilha de Hierro, ofte het Eylandt van het

Yser, zijn gheleghen op

Angra dos Cavallos, dat is: de open Haven ofte Reede van-

de Peerden genaemt, is gheleghen op de hoochte van

Rio d'Ouro, ofte de Revier van het Gout, leyt op

De Linea ofte Tropico van Cancer.

Angra, ofte open Haven van Goncalo de Sintra, op

Caho das Barbas, ofte den hoeck vande Baerden, op

Caho Branco, ofte den witten hoeck, leyt op

Rio de Sao' loao, ofte de Revier van Sint Jan, leyt op

Furna de Santa Maria, ofte Speloncke van Sinte Maria, op

Sete Monte, ofte seven Bergen, ende d'Eylanden van Sant

Anna, San Vincente, Santa Luzia en San Nicolas, lig-

ghen op

Ante rotte, ende Ilha de Sal, ofte het sout Eylandt, op

Rio, ofte Revier de Canaga, ende het Eylandt Ilha de Maia
op

Caho Verde, ofte den groenen hoeck, ende d'Eylanden de

Sant lago, ofte Sint lacob, ende Ilha do Fogo, ofte het

Eylandt van het vuyr op

Rio, ofte Revier van Gamhia leyt op

Rio das Ostras, ofte de Revier van de Oesteren, leyt op

Caho Roxo, ofte de paersen hoeck, leyt op

Buguha, leyt op de hoochte van .

Rio do Pichel ofte de Revier van de Kan, leyt op

Rio, ofte de Revier van Cachecache, leyt op

Rio da Serra Lioa, ofte de Revier van de Leeuwinnen

Bergh, leyt op

Rio das Palmas, ofte de Revier van de Palmen, leyt op

Caho do Monte, ofte den hoeck van den Bergh, leyt op

Caho dos Baixos, ofte den hoeck vande droochten, ende

de Myna van San lorgie, ligghen op

A Ilha, ofte het Eylandt van Fernan do Poo, ende Caho

das Palmas, ofte den hoeck van de Palmen, ligghen op

Itinerario V
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Rio do Campo, ofte de Revier van het Velt, leyt op

Rio do Princepe, ofte de Revier van de Prins, leyt op

Het Eylandt van San Thoma, ofte Sint Thomas, leyt op

Van de Linea Aequinoctiael af, naer de zuydtzyde, vervol-

ghens de Custe van Congo, Angola, ende Aethiopie, tot de

Cabo de bona Esperanfa toe.

De graden aen de zuydtzyde vanden Aequinoctiael.

Cabo, ofte den hoeck van Lopo Gonsalues, leyt op de

hoochte van

Cabo, ofte den hoeck van Caterina, leyt op

Angra da ludia, ofte de open Haven van de ludinne, leyt

op

Praya de San Domingos, ofte de strant van Santo Domini-

cus, leyt op

Rio, ofte de Revier van Congo, leyt op de hoochten van

A Ilha d'Acengao' , ofte het Eylandt van den Hemelvaert,

leyt op

Rio, ofte de Revier van Angola, ende het Eylandt van

Loanda, ligghen op

Cabo Ledo, ofte den blyen hoeck, leyt op

Rio, ofte de Revier van San Lazaro, leyt op

Cabo dos Loubos, ofte de Revier van de Wolven, leyt op

Monte Negro, ofte swarten Bergh, leyt op

Serra Parda, ofte het graeuwe gheberchte, leyt op

Angra das Aldeas, ofte de open Haven van de Dorpen, en-

de het Eylandt van Santa Helena, ligghen op de hooghte

van

Manga das Areas, ofte de sandighe Mouwe, leyt op

Cabo Negro, ofte den swarten hoeck, leyt op

Os Mendoins ghenaemt, ligghen op

A Serra de San Lazaro, ofte het gheberchte van San

Lasaro, leyt op

Praya, ofte de Straet van Ruy Pires, leyt op

Cabo do Padrao' , ofte den hoeck van de Colosse, ofte Co-

lomne, leyt op

Praya Fria, ofte de couwe strant, leyt op
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De Linea ofte Tropico van Capricorno.

Ponta da Concepgao', ofte de punt van de ontfanghenisse,

leyt op

Praya das Alagoas, ofte de strant van de Lacken, leyt op

Feigao da Boga, ofte het fatsoen van de mont, leyt op

Angra, ofte de open Haven van Sant Antonio, leyt op

Angra, ofte de open Haven van Sant Thome, ofte Sint

Thomas, leyt op

Angra, ofte de open Haven van San Christoffel, leyt op

Rio do Infante, ofte de Revier van des Coninghs Soon,

leyt op

Angra, ofte de open Haven van Santa Helena, leyt op

As Ilhas, ofte de Eylanden van Tristan da Cunha, leyt op

Cabo de bona Esperanga, ofte den hoeck vanden goede

hoop, leyt op
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[126] Vande Cabo de bona Esperanga af, noordtwaerts aen ver-

volgens de Custe, nae Soffala, Mogambique, ende Meiinde,

tot de Linea Aequinoctiael toe, alles aende zuydtzyde vande

selfde Linea.

Cabo das Agulhas, ofte den hoeck vande Compassen, leyt

ruym op

Cabo do Infante, ofte den hoeck van sConinghs Soon, leyt

op

Cabo Talhado, ofte den ghecloven hoeck, leyt ruym op

Cabo das Vagas, ofte den hoeck vande Koeyen, ende Bahya

Fermosa, ofte de schoonen Bay, zijn gheleghen op

Cabo do Areciffe, ofte den hoeck van 't Clif, leyt op

Rio do Infante, ofte de Revier van sConinghs Soon, leyt op

Ponta Primeira, ofte d'eerste punt, leyt schaers op

Terra do Natal, ofte het landt van Kersmis, leyt op

Ponta, ofte de punt van Santa Luzia, leyt op

Terra dos Fumos, ofte het landt vande roock, leyt op

Rio d'Alagoa, ofte de Revier van 't Lack, ende het Ey-

landt van loan de Lisboa, ende den uytersten zuyder

hoeck van 't Eyland San Lourengo, op

Agoa de boa Paz, ofte het water van goeder vreede, leyt op

Cabo das Correntes, ofte den hoeck van de stroomen, leyt op
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Rio, ofte de Revier van Mataca, ofte Monemone, ende het

Eylandt A Ilha do Mascharenhas, ligghen op

Os Baixos da Iiidia, ofte de droochten van de ludinne, lig-

ghen op

Caho, ofte den hoeck van San Sehastiaen, leyt op

Rio, ofte de Revier van Quiloan, ofte Quiloane, leyt op

Soffala, ende het Eylandt van Diogo Rodriges, ligghen op

Porto, ofte de Haven van Bango, leyt op

Rio, ofte de Revier van Cuama, leyt op

Os Baixos dos Garajaus, ofte de droochten van de Meeu-

wen, op

Rio dos bons Sinais, ofte de Revier van de goede teyckenen

op

A Ilha, ofte het Eylandt van Brandao', leyt op

Het Eylandt A Ilha Primeira, ofte het eerste Eylandt, leyt

op

A Ilha, ofte het Eylandt van loan de Nova, leyt op

Rio, ofte Revier van Angoxa, leyt op

Mozambique is gheleghen op de hoochte van

Rio, ofte Revier van Santo Antonio, leyt op

Rio dereito, ofte de rechte Revier, leyt op

Het Eylandt Ilha do Comoro is gheleghen op

Cabo del gado, ofte den dunnen hoeck, is gheleghen op

Die Stadt van Quiloa leyt op

Het Eylandt A Ilha de Monfia, leyt op

Het Eylandt A Ilha de Zanzibar, leyt op

Het Eylandt A Ilha de Pemba, leyt op

As Ilhas dos tres Yrmaós, ofte de Eylanden van de drie

Broers, op

A Ilha do Almirante, ofte het Eylandt vanden Adniirael,op

Mombassa, ende de Revier van Tacharigo, ligghen op

De Stadt ende Haven van Melinda, is gheleghen op

De Stadt ende Haven van Pate, is gheleghen op
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De Linea aequinoctiael.

De hoochten ende graden vande havens, hoecken, ende Re-

vieren van de Linea aequinoctiael af, tot die Straet ofte door-

gaende enghte, O Estrecho de Mecca, anders het roode Meer,

aende noordtzyde vanden aequinoctiael.
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De graden aende noordtzyde

Barra boa, ofte de goede Haven, gheleghen op de hoochte

van

De Stadt ende Haven van Bravd, leyt op

De stadt ende Haven van Magadoxo, leyt op

Zarzella, is gheleghen op de hoochte van

Cabo, ofte hoeck van Guardafu, ende het Eylandt A Ilha

de Sacotora, hggen op

Van den hoeck de Guardafu, binnewaerts naer de roode Zee

toe, te weten, de zuydt Custe van dien.

Mite, ende Barbord, zijn gheleghen op de hoochte van

Zeüa, leyt op de hoochte van

Het Eylandt A Ilha d' Alaca, is gheleghen op

Het Eylandt A Ilha Soaquen, leyt op

Van de noordtzyde van het Roode Meer, ofte die Siraet van

Mecca ghenaemt.

Toor, is gheleghen op de hoochten van

Gyda, een Haven van de stadt Mecca, daer Machomet be-

graven leyt, waer van dese Zee ofte Straet den naem
heeft, leyt op

Het Eylandt A Ilha de Zeyban, is gheleghen op

[127] Het Eylandt A Ilha Camararn, leyt op de hoochte van

Adem, een fortresse die de Portugesen eertij dts ghehadt

hebben: maer zijnse nu al weer quijt, leyt op

De Custe van Arabien, vervolgens tot de Straet ofte enghte

van Persien, ende het Eylandt Ormus.

Fartaque, leyt op de hoochte van

Diufar, leyt op de hoochte van

De Eylanden van Curia, Muria, Hgghen op

Het Eylandt A Ilha de Macira, leyt op

Cabo, ofte den hoeck van Rosalgate, leyt op

Curiata, ende Masquate, ligghen op
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Hoor, is gheleghen op de hoochte van

Caho, ofte hoeck van Mocandao' , leyt op

Het Eylandt ende de Stadt van Ormus, leyt op de selfde

Van Ormus ofte Persien af, vervolghens de Custe tot de Caho

de Comorijn toe.

Cabo de lasque, is gheleghen op de hoochte van

Rio de Sinde, anders de Revier Indo ghenaemt, op

De Stadt ende het Eylandt van Diu, leyt op

Goga, een Stadt gheleghen binnen inden Inwijck van

Cambajen, op

De Stadt ende Haven van Chaul, leyt op

De Stadt ende Haven van Dahul, leyt op

Het Eylandt ende de Stadt Goa, ende d'Eylandekens Os

Ilhas Queimados, ofte die verbrande Eylandekens, ghe-

leghen aende selfde Custe, op

De fortresse van Honor ende d'Eylanden As Ilhas d'Ange-

diva, op

Baticale, ende de droochten Os Baixos de Pandua, ligghen

op

De fortresse van Mangalor, ende Monte de Ly, zijn ghele-

ghen op

Cananor, ende Calecut, zijn gheleghen op

Cranganor, ende Cochijn, ligghen op

De fortresse van Gay Coulao' , leyt op

Caho de Comorijn, het welcke is den uytersten hoeck van

de Custe, diemen eyghentlijcken noemt van Indien, leyt

op de hoochte van

Van het Eylandt Seylon, te weten, aende oost ende zuydtzyde,

omloopende naer het westen.

Trincanamalle, leyt op de hoochte van

O Capello de Frade, ofte de Monnicks Kovel ,leyt op

Rio de Matacalou, leyt op

Ponta de Gualle, ofte de punt vande Galeye, leyt op

Columho, een fortresse der Portugesen, leyt op
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gr.

Van de Cabo de Comorijn af, vervolgens de Custe van Cho-

ramandel, Orixa, Bengala, Pegu, ende Malacca, tot den

hoeck Cabo de Sincapura toe.

Cabo, ofte den hoeck van Negapatan, lejrt op de hoochte

van / /

Povoacao' de San Thome, ofte die Stede van sint Thomas,

leytop /3V2
Die Stede ende Haven van Musehpatao' , leyt op /ó^a
A Punta, ofte de punt van Guadovarijn, leyt op / 7

O Pagode de lorganate, ofte den Afgodt van lorganate op 2074

Rio, ofte de Revier van Puacota, leyt op /9

Rio, ofte de Revier van Palura, ofte Paluor, op /9^/2

A derradeira Terra alta, ofte het laeste hooghe landt, leyt

op /9V3
Rio, ofte Revier van Cayegare, leyt op 2/

Rio, ofte Revier van Ganges, anders Porto Piqueno, ofte

de cleyne Haven ghenaemt, leyt op 22

De Haven ende Stede van Aracan, leyt op 20

De Haven ende Stede van Marravan, leyt op f^^U

Het uyterste eijnde aende noordtzyde van d'eylanden

Andeman, op \4

Het uyterste eijnde aende zuydtzyde.van de selfde Eylan-

den Andeman, op / /

De Haven ende Stede van Tanasserijn, leyt van ghelijcken

op //

De Haven ende Stede van Gunsalan, leyt op 8^/2

Het Eylandt Pulo Cuto, leyt op 6^/3

De Haven ende Stede van Quedd, leyt op 6^/2

Het Eylandt van Gomespola, ende het Eylandt Pulo Ba-

tum, ligghen op 6

Het Eylandt Pulo Pera, leyt op 5^3
Het Eylandt Pulo Pinon, leyt op 5^/4

De Haven ende Stede van Pera, leyt op 4^/2

Pulo Sambillao, leyt op 4

Pulo Parcelar, ende d'Eylanden A s Ilhas d'A ru, ligghen op 3

n28] Cabo Rachado, ofte de ghecloven hoeck, leyt op 2^2

De Stadt ende fortresse van Malacca, leyt op 2^/2

Caho de Singapura, is gheleghen op /
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Van het Eylandt Samatra, te weten, aende noordtzyde van

den Aequinodiael.

gr-

De Haven van é.'Achein is gheleghen op 4^/2

De Haven van Pedir, leyt op 4

Caho, ofte den hoeck van Tanjamhuro, leyt op 5

De plaetsen gheleghen aende ziiydtzyde vanden Aequinodiael,

soo aen het selfde Eylandt, als anders.

Terra d'Arruen, ofte het landt van Arruen, leyt op

Ilha d'Ouro de Manancabo, ofte 't Goude Eylandt van

Manancaho, leyt op 3

De Haven van Campar, leyt op 4

De Straet ofte doorgaende enghte van tusschen het Ey-

landt Samatra, ende lava major, ofte groot lava, leyt op 5V2
A Ilha lava major, ofte groot lava, te weten, te middewe-

ghen, leyt op 6

A Ilha do logo, ofte het vuyrighe Eylandt, leyt op 7

A Ilha Solitaria, ofte het eenighe Eylandt, leyt oock op 7

A Ilha Banda, ofte het Eylandt Banda, leyt op 5

De Eylanden vande Nagelen van Maluco, liggen onder de

Linea Aequinodiael

Vande Caho de Singapura af, vervolgens de Custe naer Sion,

Camboja, Champa, ende China, tot de Revier van Liampo',

ende Nanquijn, met sommighe Eylanden, alles aende noordt-

zyde vande Linea Aequinodiael.

Het Eylandt Pulo Tymao' , is gheleghen op de hoochte van 2^/2

De Haven en de Stede van Pan, leyt op 3^/2

De Haven ende Stede van Patane, leyt op 7^/2

De Haven ende Stede van Sion, leyt op /4V2
Punta, ofte de punt van Cuy, leyt op /2^/3

Enseada de Lion, ofte den Inwijck van Lion, leyt op /2V2
De Haven van Varella, leyt op /3

Het Eylandt Ptdo Condor, leyt op 8V3
De Stede ende Haven van Camboja, leyt op /O

Het Eylandt Pulo Secir, van het landt, lejrt op /O^/g
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Het Eylandt Pulo Caton, leyt op

Het Eylandt Pulo Champello, leyt op

Het uyterste zuyder eyndt van het Eylandt Aynon, leyt op

Het eijnde van het noordtoosten van het selfde Eylandt

Aynon, leyt op

De Eylanden van Sanchoan, ligghen op

De Stede ende het Eylandt van Macau, leyt op

De Stadt van Canton, leyt op

Ilha Branco, ofte het witte Eylandeken

Ilha Fermosa, ofte het Schoone Eylandt

Ilha de Lamon, ofte het Eylandt van Lamon ghenaemt, op

De Haven van Chabaqueo', leyt op

De Haven van Chincheo' , leyt op

Enseada dos Camaroins, ofte den Inwijck van de Garnaet,

anders Cayto ghenaemt, leyt op de hoochte van

Het Eylandt Lequeno pequeno, ofte cleijn Lequeo, leyt op

A Ilha dos Cavallos, ofte het Eylandt van de Peerden, leyt

op

Ponto, ofte Caho de Sumbor, leyt op de hoochte van

De Elanden As sete Yrmaas, ofte de seven Ghesusters,

welcke zijn gheleghen op den wegh naer lapan toe,

hgghen op

De Eylanden van Siongican, gheleghen aen de Custe, leytop

De Eylanden diemen noemt van Liampo', ghelegen aen de

Custe, strecken tot op

Het midden van het Eylandt Meaxuma, leyt op

Het Eylandt van Tanaxuma, is gheleghen op

De Revier van Nanquijn, leyt op

De Eylanden van lapan, hebben altesamen inde longitudo

ofte lenghte 130 mylen, ende het uyterste in het oosten,

is gheleghen op

gr-
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Van de Eylanden de Philippinas, anders de Lugons, ofte

Manülas ghenaemt, aende noordt zyde van de Linea Aequi-

noctiael.

De mont ofte incomste van het Canael ofte enghte van

tusschen het Eylandt Lugon, ende het Eylandt Tandaya

leyt op de hoochte van 12
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gr-

Het Eylandt Capuly, ende het Eylandt Ticao' , leyt op ^2^U
Het Eylandt van Masbate, leyt op /274

129] Het Eylandt van Banton, leyt op \2^l^

Het Eylandt Rebujan, te weten, het noorder eijndt, leyt op / 2^/3

De Eylanden de Virejes ghenaemt, ligghen op ^2^U
Het Eylandt Marinduque, leyt op ^^^U
Cabo de Dumarijn, van het Eylandt Mindoro, ende de Ey-

landen Luban, zijn gheleghen op de hooghte van 13

De mont ofte incomste van de Bay van Manilla, de hooft

Stadt van het Eylandt Lugon, leyt op /41/4

De Stadt van Manilla, leyt op /4^/2

Cabo, ofte den hoeck van Samballes, aen het Ejdandt

Lugon, is gheleghen op de hoochte van /42/3

Cabo de Bullinao' , aen het selfde Eylandt van Lugon, op /ó^/g

Cabo de Bojador, welcke is den uytersten hoeck, gheleghen

aende noordzyde van het Eylandt Lugon, leyt op \9

Het U5rterste Eylandt gheleghen in het noorden ende Oos-

ten van de Eylanden de Lequeos ghenaemt, is gheleghen

op 29

De Eylanden As Islas de las Vellas, anders de los Ladrones,

ofte vande Dieven ghenaemt, hgghen op / 3

Van het landt van nieu Spaengien, gheleghen teghens over het

Eylandt van lapan.

Het Eylandt Isla de Sant Augustijn, aende Custe, ghe-

leghen op 30^1

Het Elyandt Isla de Sedros, ofte van de Sedre-boomen, op 28^/

Cabo de San Lucas, beginsel van het landt van California,

op 22

Cabo de las Corrientes, ofte den hoeck van de stroomen, op /92/g

De Haven van Acapulco, leyt op 17

Vande Straet van Magallanes af, vervolghens de Custe van

Brasilien, tot de Linea Aequinoctiael toe, aende zuydtzyde

van dien.

Graden aende zuydtzyde van den Aequinoctiael.

De Straet ofte doorgaende enghte van Magallanes, op 5/V2
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Bahya de las Islas, ofte de Bay van de Eylanden, leyt op

Rio de la Plata, ofte de Revier van het Silver, lejd: op

Arreciffe, ofte het Clif, leyt op

Bahya Aparcellada, ofte de banckachtighe Bay, leyt op

Cabo da Ponta, ofte den hoeck van de punt, leyt op

Rio dos Negros, ofte de Revier van de Swarten, leyt op

Angra onde Sevio o Battel, dat is: de open Haven daermen

het Boot ghesien heeft, is gheleghen op

Ilha da Bahya, ofte het Eylandt van de Bay, leyt op

Ilha de Santa Caterina, ofte het Eylandt van Sint Caterine,

op

Bahya do Repairo, ofte de Bay van het beschutsel, leyt op

Rio do Estremo, ofte de Revier van uyter maten, leyt op

Rio dos Dragos, ofte de Revier van de Draecken, leyt op

Ilha de Cananea, ofte het Eylandt van het Riet-bosch, leyt

op

Het Eylandt A Ilha Doropica, is gheleghen op

Bahya, ofte Bay van San Vingente, leyt op

Rio, ofte Revier van Canane, leyt op

Rio de lanero, ofte de Revier van lanuarius, leyt op

Caho Frio, ofte de couden hoeck, leyt op

Bahya do Salvador, ofte de Bay van den Salichmaker, leyt

op

De drooghten, ghenaemt Os Baixos dos Pargos, ligghen op

A Bahya do Espirito Santo, ofte de Bay van den Heylighen

Gheest, op

Het Eylandt van Santa Barbora, op de selfde hoochten van

Rio, ofte de Revier van Santa Luzia, leyt op

Rio de San lorgie, ofte de Revier van Sint Joris, op

Porto Seguro, oft een sekere Haven, leyt op

Rio dos Santos Coymos, dat is : de Revier van Sint Cosmo

ende Damiaen, op

Het Eylandt A Ilha de Santa Helena, leijt van ghelijcken

op

Rio da Praya, ofte de Revier vande Strant, leijt op

Rio dos Ilhas, ofte de Revier van de Eylandekens, leijt op

Porto Real, ofte de Coninckhjcke Haven, leijt op

Bahya de todos os Santos, ofte de Bay van Alderheylighen

leijt op
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Rio Real, ofte de Conincklijcke Revier, leijt op

Rio, ofte de Revier van San Francisco, leijt op

Rio, ofte de Revier van San Michiel, op

Santo Alexo, is gheleghen op

Caho, ofte den hoeck van Sant Augustijn, leijt op

De Stede van Olinda, is gheleghen op

Pernanbuco, ende het Eylandt van Ascencao', ofte Hemel-

vaert, ligghen op

Santo Domingos, leijt op

[130] Artapica, is gheleghen op

Santo Roque, ende Santa Maria d'arrihada, ofte onse lief

Vrouwe vande ghearriveerde, zijn ghelegen op

Bahya, ofte de Bay van Sinte Lucas, leijt op

Bayha das Tartarugas, ofte de Bay van de Schiltpadden,

op

Rio do Arreciffe, ofte de Revier van het Clif, leyt op

Vande Antillas, ofte voor Eylanden van Spaenschs Indien,

ende sommighe piaetsen aen het vaste landt gheleghen, alles

aen de noordtzyde vande Linea Aequinoctiael.

Isla la Desseada, ofte het begheerde Eylandt, is gheleghen

op

Het Eylandt Marigalante, leyt op

Het Eylandt La Dominica, leyt op

Het Eylandt La Antigua, dat is: het oude Eylandt ghe-

seydt, leyt op

Caho de Cantina, aen het vaste landt, leyt op

Het Eylandt La Serrana ghenaemt, leyt op

La Serranilla, ofte cleijn Serrana, leyt op

Cayman grande, ofte de groote Crocodijl, leyt op

Caho de Sant Anton, aen het Eylandt Cuba, leyt op

Rio, ofte de Revier van Sant Pedro, ende Sant Paulo, leyt

op

Los Campos d'Almeria, ofte de Velden van Almeria, lig-

ghen op

Villa Ri^a la vieja, ofte out Villa Riga, ofte rijcke Stede,

leyt op
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DE HAVENS ENDE PLAETSEN GHELEGHEN
aende Custe, diemen eyghentlijcken noemt van Indien, met

die distantie ende verscheydenheyt, ghelijckse vanden ande-

ren ligghen, beginnende van het noorden af, vervolgens de

Custe, zuydtwaerts aen, ghelijck als het selfde landt strec-

kende is. ^)

Inden eersten, so is te weten, dat de Custe diemen noemt van

Indien, zijn beginsel neemt vanden Inwijck [diemen noemt

A Enseada de laquetta) af, beginnende van een plaats ghe-

naemt, Esfero, etc.

Van Espero tot Mangalor, zijn mylen

Van Mangalor tot Patane

Van Patane tot den hoeck ghenaemt Punta de Diu

Van Diu tot het Eylandt ghenaemt A Ilha do Bette

Van Ilha do Bette tot Goa, een Stadt gheleghen binnen in-

den Inwijck van Cambajen

Van het voorseyde Ilha do Bette tot die Stede van Daman
Van Daman tot Surratte, een Stede gheleghen inden In-

wijck van Cambajen

Van Daman tot Danu, de Custe uytwaerts voortaen

Van Danu tot As Ilhas das Vagas, ofte de Eylanden van

de Koeyen

Van Ilhas das Vagas, tot de Stede van Bagain

Van Bagain tot de Stede van Chaul

Van Chaul tot Danda

Van Danda tot den Inwijck ghenaemt, A Enseada de Pero

Soares

Vande Enseada de Pero Soares tot Siffardao'

Van Siffardao' tot Dabid

Van Dabul tot Sanguiserra

Van Sanguiserra tot de Revier vande Bettele

Vande Revier van de Bettele tot Seyta por

Van Seyta Pór tot Carapam

Van Carapam tot de Hooft-stadt van Goa

Van Goa tot Angediva

1) Zie de Inleiding.
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Van hier af soo begint de Custe ghenaemt Malabar, doch

evenwel begrepen onder de Custe van Indien.

Van Angediva tot Batecala

Van Batecala tot de fortresse van Bargalor,

Van Bargelor tot het Eylandeken ghenaemt Primeiro Ilha,

Van Primeiro Ilha tot de fortresse van Mangalór,

Van Mangalór tot Monte Fermoso, ofte schoonen Bergh,

Van Monte fermoso tot Monte de Lijn,

Van Monte de Lijn tot de fortresse van Cananór,

Van Cananor tot Calecut,

Van Calecut tot Coulette,

Van Coulette tot Chale, ende Parangale,

Van Parangale tot Tanör,

Van Tanór tot Panane,

Van Panane tot Cochijn,

[131] Van Cochijn tot een plaets ghenaemt Arbore de Porca, ofte

den Boom van de Soch, ofte het Vereken,

Van Arbore de Porca tot Caw/g Coulao'

Van Caule Coulao' tot de fortresse Coulao'

,

Van Coulao' tot de Barreiras, ofte de Doelen ofte Aertduy-

nen,

Van de Barreiras tot Brinjao'

,

Van Brinjao' tot het Eylandeken ghenaemt ///ks; ^^ Tam-

Van Tarabancór tot den hoeck ghenaemt, Caèo i^e Como-

rijn,

My
/2
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6

6

4

/O

6

8
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7

3

6

/5

9

9

6

Alhier voleijndt die Custe diemen eyghenthjcken noemt in

gheheel Orienten, de Custe van Indien, waer onder begrepen

is de Custe van Malabar, als boven; Alle d'ander Custen van

Orienten, hebben huere particuliere namen buyten Indien, als

wy voren ghenoech aenghewesen hebben.

Alle de verhaelde mylen, als oock alle die inde dischriptien

van de Navigatien ende Itinerario verhaelt zijn, zijn altesamen

Spaensche mylen, van /Z^/g in een graedt, het welcke zijn /5

duytsche mylen inde rekeninghe, etc.
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HIER NAER VOLCHT EEN INSTRUCTIE
ende memorie van het wraken ofte declineren van de Naelden

vande Compassen, op de Navigatie ende Coursen van Portu-

gael naer Oost Indien, soo in 't gints varen, als in 't wederom
keeren, ende op wat plaetsen, ende hoe veel datse noordtwest

ofte noordoosteren, dat is : het ghene dat die Naelde van het

Compas wyckt ofte wraeckt, naer het oosten ofte westen,

alles seer correctelycken aen gheteyckent, van de Portuga-

loische Stuerluyden van de selfde Navigatie ofte vaert, etc. ^)

[131a] Seylende van Lisbonen af, tot by naer den hoeck van Cabo

Verde, so noord oosteren de Naelden ofte Lehen vande Com-
passen (dat is: naer 't oosten wijckende) twee derdendeelen van

een streeck ende meer.

Loopende van daer af tot op 4 ofte 5 graden, aende noord-

zyde vanden Aequinoctiael, wesende 70 ofte 80 mylen van de

Custe, soo wraeckt de Naelde van het Compas naer het oosten,

dat is noordoosteren, een halve streeck, ende so ghy waert 100

ende \20 mylen van het landt af, soo salt noordtoosteren ^/g van

een streeck.

Loopende by de Custe van Brasilien, tot op 7,8, 10 graden,

aende zuydtzyde vanden Aequinoctiael, soo salt Compas noord-

oosteren ofte wraken naer het oosten ^/g van een streeck ; dit is te

verstaen alsmen dicht by Brasiüen heen loopt.

Van dese hoochte af, tot op de / 7, / 8 graden, (op welcke hoogh-

te zijn gheleghen de droochten, diemen noemt Os Baixos dos

Abrolhos,) soo salt Compas noordtoosteren ^/^ ofte ^/g van een

streeck ; dit is te verstaen als men boven de / 00 ende / 20 mylen

van de Custe van Brasilien niet en loopt.

Loopende voorby de Eylanden van Martijn Vaaz, soo sal het

Compas een streeck ofte meer noordtoosteren.

Van hier af voortaen tot op de 33 graden, so sal het Compas
noordtoosteren anderhalve streeck, tot op 70 ende 80 mylen

voorby d'Eylanden van Tristan da Cunha.

Van daer af naer de Cabo de bona Esperanga toe, soo beginnen

de Compassen weder minder te wraken, ende soo ghy het Compas
wel merckt, en dattet hadde een halve streeck van het noord-

') Zie de Inleiding.
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oosteren, so weet dat ghy dicht by de Cabo de bona Esperanga

zijt, tot op de 30 ofte 40 mylen ten hoochsten daer van af, want

als ghy daer noorden ende zuyden met over een zijt, so salt Com-

pas ^/a van een streeck noordtoosteren.

Seylende van hier af voortaen, so ghy het Compas comt te

mereken, ende dat ghy 't ficx ende effen vindt, soo weet dat ghy

zijt 80 mylen oostwaert van de Cabo das Agidhas af.

Seylende naer Mogambique, ende merckende het Compas, [I3i6]

soo het 2/3 van een streeck noordtwesteert, (dat is: wraken ofte

wijeken naer het westen) soo weet dat ghy zijt noorden ende

zuyden met den hoeck genaemt Cabo das Correntes, ende we-

sende op 25, 26 tot op de 20 graden, ende dat het Compas ^j^

van een streeck ofte meer noordtwesteerden, soo weest op u

hoede van het Eylandt Sant Lourengo: want sult het terstondt

komen te sien.

So wanneer ghy met Mogambique over een compt, soo heeft

het Compas een streeck van 't noordtwesteren, ofte een wey-

nich minder, ende heeft de selfde differentie tot de Linea Aequi-

noctiael toe, te weten, de wegh nae Indien toe,

Wesende 200 mylen oost ende west met de Haven van Goa,

ofte met de Custe van Indien, tot den hoeck Cabo de Comorijn toe,

soo sal het Compas noordtwesteren ander halve streeck, ende

aen de Custe van Indien een streeck, ende ^/g van een ander.

Seylende van Cochijn naer Portugael, tot dat ghy de Eylan-

den van Maldiva ghepasseert zijt, zuyden en zuydtwesten aen,

soo sal het Compas wraken ofte noordtwesteren ander halve

streeck, tot op de 8 ende /O graden, aen de zuydtzyde vande

Linea Aequinoctiael, ende soo 't ghebuerde dat ghy yet min-

der als d'ander halve streeck vont, soo weet dat ghy zijt by

westen, dicht by de droochten genaemt A Saya de Malha'^),

dat is: de Pancier ofte het Wambays van ysere Ringhen ghe-

seyt, om de gheUjckenis dieter van heeft.

Soo wanneer dat ghy zijt op 27 ofte 30 graden, doende uwen

cours west aen, soo sult ghy bevinden dattet Compas een streeck

ende ^j^ van een ander noortwesteert, als ghy dit al aldus be-

vint, soo weet dat ghy dan zijt noorden ende zuyden met den

hoeck Cabo de San Roman, gheleghen aen het uyterste eijnde

van het zuydtoosten, van het Eylandt San Lourengo.

') Op 10° Z.B. en 62° O.L.
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[132a] Wesende noorden ende zuyden met de droochten Os Baixos

da ludia over een, loopende na het landt {Terra do Natal) toe,

op de 30 ende 31 graden, so salt Compas noordtwesteren 1/4 van

een streeck, ofte wat minder, ende sult wesen noorden ende zuy-

den met den hoeck Caho das Correntes.

Comende van op de 32 ende 33 graden voort aen, ende be-

vindende dat het Compas effen en gehjck is, sonder yet naer 't

oosten ofte westen te wraken ofte dedineren, soo weet dat ghy

recht onder de Meridiaen ^) zijt.

Sult gheadverteert wesen, 't Compas wel ende te degen te

mereken, dattet niet een hayr en falgeert, te weten, houdende

(in 't peylen) een oogh toe, om beter en scherper te sien: want

so ghy hier in comt te faelgeren, so kuent ghy qualijcken goede

gissinghe maecken, noch yet uyt rechten dat duecht.

De Caho de hona Esperanga ghepasseert wesende, loopende

naer 't Eylandt Santa Helena toe, soo noordtoosteert ofte wraeckt

het Compas naer 't oosten ^/g van een streeck, ende in 't Eylandt

Santa Helena een halve streeck ; Van 't Eylandt Santa Helena

af, tot het Eylandt Agengon, ofte Asumption, dat is: Hemel-

vaert gheseyt, so noordtoosteert het Compas ^/g van een streeck.

Doe u gedencken dat so wanneer men comt van Portugael

af, naer Brasihen toe, tot op de hooghte vanden hoeck ofte

Cabo de Sant Augustijn, ende dit Eylandt van Asumption, so

weet, dat hoe 't Compas meer noordöosteert ofte wraeckt naer

't oosten, hoe dat ghy oostwaerder ende verder vande voorsey-

den hoeck af zijt, daerom wilter goede achtinge op hebben: want

soo ghy 't wel weet te peylen, sult bevinden dattet hier met over

een comt, als gheseyt is.

Van 't Eylandt Agengao' af, tot de Clippe Penedo de S. Pedro 2)

ghenaemt, te weten, 20 ofte 30 mylen by oosten daer van af,

so heeft het Compas een halve streeck schaers, van noordt-

oosteren.

Van daer af 17 ofte 18 graden voortaen, sult de Compassen

ficx ende ghelijck vinden, te weten, wesende zuyden ende noor-

den met het Eylandt Santa Maria^).

Van daer af voortaen, so ghy ruyme wint vint, in sulcker voe-

') NI. de meridiaan 80 Port. mijlen beO. Kaap Agulhas; zie p. 368.

») Thans St. Paul, op 1° N.B. en 29°,5 W.L.
") Evenals Flores, Fayael en Tercera, van de Azoren of Vlaamsche eilanden.

Itinerario V 24
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gen dat ghy 'tEyland Flores set in 't noordwesten, alsdan

salt Compas ^2 van een streeck wraken.

So wanneer ghy zijt op 70 ofte 80 mylen naer by 't Eyland

Flores, so hebt ghy 't Compas ficx ende effen.

In 't Eylandt Fayael, ende van daer naer 't Eylandt Tercera,

(vande Vlaemsche Eylanden,) salt Compas noordtoosteren Vs

van een streeck, ende van Tercera naer Lisbonen ^/g tot ^j^ van

een streeck.

Om nu te verstaen het wraken ofte declineren van 't Compas,

so is te weten, dat alsmen is onder de Meridiaen ^) , dat is : onder

de Linea ofte streeck, diemen verciert inden omloop van het

Firmament, vanden eenen Pool tot den anderen, te weten, recht

te middewegen, cruyswijs over de Linea Aequinoctiael, alsdan

so heeftmen aUe Compassen (die goet en oprecht zijn) ficx

ende gelijck, sonder te wraken naer 't oosten ofte westen, ende

wesende aen d' een ofte d'ander zyde daer onder van daen,

so wraeckt de Lelie ofte Naelde van 't Compas aen d'een ofte

d'ander zyde, te weten, alsmen is aende zyde van 't oosten, so

wraect de Lelie ofte Naelde van 't Compas naer 't westen, dat

hieten wy noortwesteren, ende alsmen is aende west zyde vande

Meridiaen voorseyt, soo wraeckt ofte declineert de Naelde van [i 326]

't Compas naer het oosten, dat hieten wy noordoosteren, waer

me dit nu ghenoech verstaen can worden, om hen daer naer te

reguleren, als verhaelt is, etc.

M Versta: den meridiaan van S. Maria van de Azoren.
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SOMMIGHEVRAGHENENDEANTWOORDEN,
seer nut ende oirbaer te weten, voor alle Zee-varende luy-

deni).

Soomen u vraechden hoe veel graden datter zijn in de ron- «tchetai

dicheyt ofte omloop van de werelt. ^^den^^

Antwoort. 360 graden, wesende elcke graedt van 15 duytsche, vande we-

ende //^/a Spaensche mylen.

FmgAö. Wat dinghe zijn de Poolen vande werelt? Wat de

Antwoort. Twee punten diemen imagineert ofte versiert, daerzi°°^^

't Firmament ofte de werelt op om draeyt.

Vraghe. Wat dinghe is de Linea AequinoctiaeU Van de u-

Antwoort. Eenen versierden streeck ofte draet, vanden oosten noctiaei.

tot den westen, om de rondicheydt van de werelt ofte Firma-

ment, welcke is het scheytsel ende 'tmidden van tusschen beyde

de Poolen ; ende soo wanneer de Son daer op is, twelcke is den

2/ Meert ende den 23 September, soo heeftmen de daghen ende

nachten even lanck, waerom Aequinodie ghenaemt wort.

Vrashe. Wat dinck is Meridiaen? Y^pde Me-
°

• • j ndiaen.

Antwoort. Is eenen streeck ofte draet diemen versiert mden

omloop vande werelt, van den eenen Pool tot den anderen, ende

so wanneer dat u de schaduwe comt in 't midden van dese streeck,

soo is het uwe Meridiaen.

Vraghe. Wat dinck is Paralel? Wat Para-

Antwoort. Alle dinghen ende plaetsen die met u oost ende
^

west over een comen, is Paralel.

Vraghe. Wat dinghe is Tropico ? Wat de

Antwoort. Een streeck ofte punt diemen imagineert ofte ver-^ijn^"^^

siert, inden omloop van 't Firmament, welcke is het besteck,

tot so verde hem de Son vande Linea af verlenght, ende dan

weder te rugghe keert, te weten, den 2 / lunij comt hy aende noordt-

zyde vanden Aequinoctiael, tot op 23^2 graden, welcke besteck

ghenaemt wordt Tropico van Cancer, ende den 2/ December

comt hy aende zuydzyde vanden Aequinoctiael, op gelijcke

hoochte van graden, welcke besteck genaemt wort Tropico van

Capricorno.

Vraghe. Hoe veel distantie isser vande Linea Aequinoctiael,vfdii6\st&n-
• 1 1 1 1 T-w 1 -> tie datter

tot eenich van de beyde Poolen ? van den

1) Zie de Inleiding.
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Equinoc- AntwooH. 90 graden, dat is: het vierendeel vanden omloop

den PooHs. van 't Firmament ofte Werelt.

Wat den Vraghe. Wat dinck is Horisont?

Antwoort. Is so veel als u ghesicht strect, tot daer u dunckt

dat hem de Lucht met het landt ofte Zee vereenicht, het welcke

zijn 90 graden van u af, dat is den Horisont.

Vande Se- Vraghe. Wat dinck is Senith?
°^* Antwoort. Alle 'tghene dat in de Lucht u recht over 't hooft

staet, dat is u Senith.

Van longi- Vraghe. Wat dinck is longitudo ende latitudo?

tudo ende Autwoort. Longitudo is de lenghte vanden wegh diemen doet,

ende latitudo de breete.

oft Gom- Vraghe. So ghy waert onder de Pool van Artico ofte Noordt- [i33a]

nfant^^ön-^^^^^' °^ ^ ^^^ ^^^ Compas sal couneu wysen, ende te recht

der den oordelen vande Coursen die ghy vaert?
Pool zijn- ° -^

, ,. , ,

de.decour- Antwoort. Neen: want wesende op die contreye, sal u de
sen wysen

jsjg^gj^jg ^^-^ '^ Compas dacr 't gestreken is, opwaerts getrockencan

worden tegens 'tglas aen, so dattet daer door zijn operatie niet

en sal mogen bethoonen : maer daer wat onder van daen wesende,

in sulcker voeghen dat de Pool gheen plaets meer en heeft dat

naer hem opwaerts te trecken, so salmen terstondt weder 't Com-

pas in zijn effect hebben, om u daer naer te mogen reguleren, etc.

In wat Vraghe. Soo ghy waert den 22 lunij by de Haven van Havana,

datmen de ^Y^^ Custe van Flovida ende nieu Spaengien, hoe veel sult ghy
Son den 22 (Jan op d'Astrolabio vinden int peylen van de Son?

Guste van Antwoort. Datmcu op sulcken dagh sal hebben de Son voor

zijnde, vint.
Senith, dat is recht over 't hooft, ende men en sal aen genige

zyden schaduwe vinden, soo sult ghy besien de declinatie van

dien dagh, ende alle 'tghene dat ghy bevint van dechnatie, dat

selfde zijt ghy verscheyden van de Linea Aequinodiael af, nae

de Son toe, ende dat is u hoochte.

Op wat Vraghe. So ghy u vont op de selfde plaets den 23 December,

datm'ende^^^ sult ghy alsdan op u Astrolabio hebben in 't peylen van
Son vinden de Son ?

December Antwoort. Op alsulcken dagh is de Son verscheyden van de

^y^l^^^^^^ Linea Aequinodiael af, 23^2 graden, ende daer by voegende noch

ander 23^1^ maken te samen 47 graden, so ghebrekender tot vol-

comenheyt vande 90 graden noch 43; dese 43 graden sult ghy

op de Astrolabio nemen in 't peylen vande Son.

graedt^ls. Vraghe. Wat dinck is een graet?
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Antwoort. Van 360 graden ofte ghedeelten, daer de werelt

met afghedeelt ende gemeten is, so is de graedt een ghedeelte,

so dat een graedt een 360 paert vande werelt is.

Vraghe. Soo daer waren twee personen noorden ende zuyden Of aende z.

van den anderen af, in ghelijcker distantie, oft dan den eenen sOzyde de de-

veel hoochten ende declinatie van de Son sal hebben als d'ander? cimatie van
de son even

Antwoort. Ia: maer moeten wesen, den eenen aende noordzvde boogh is,

. etc.

en d'ander aende zuydzyde van de Linea Aequinodiael, ende is te

verstaen den 22 Meert, ende 23 September, als de Son op de

selfde Linea is.

Vraghe. Somen waer op de hoochte van / O graden, hebbende Aismen 5

5 graden van decHnatie, de Son ende schaduwe verscheyden, ^^dT de-

hoe veel sal men dan op d'Astrolabio nemen? cUnatie
^ ... v^ii <i6 Son

Antwoort. 75 graden, ende 5 van declinatie, zijn 80, so ghebre- heeft, hoe

kender noch / O tot voldoeninghe van de 90 dit selfde is de Linea men dat op

Aequinodiael, tusschen u ende de Son.
bïum'^^ne'-

Vraghe. Soomen de Son ende schaduwe aen een zyde hadde, men sai.

wesende op de hoochte van 20 graden, hebbende 10 van decli- ^^^3°^^^^^

natie, hoe veel salmen dan op d'Astrolabio nemen? ^^ ^°°-

Antwoort. 80 soo ghebrekender tot de 90 noch 10 ende 10

van declinatie zijn 20 welcke is de hooghte daermen op is.

Vrage. Soo 't gebuerden dat ghy de hoochte vande Son naemt Aismen 4

4, 5 ofte meer daghen op 90 graden, hoe veel weeghs suldy alle de Son op

dese daghen gheseylt hebben? neemt.^hoe

Antwoort. Alle het gene dat de Son voort ghegaen heeft, soo ^eei^eeghs

dat alle de graden ende minuten, die ghy van declinatie op de dan aUe

1336] selfde dagen vint, dat zijn de mylen ende wegh die ghy ghevaren seijit.

hebt, te weten: soo de Son 6 graden min ofte meer gheresen ofte

gedaelt waer, so hebt ghy van ghehjcken soo veel uwen wegh

vervoordert.

Vraghe. So ghy waert yewers by 't landt op de hoochte van op wat

een graed, aende Custe van oost ende west, doende uwen cours datmen is

van daer af 89 mylen west ende west ten noorden aen, op wat t^^'^Z^
'^^

•^ -^ hooghte

hooghte ende hoe verde sult ghy alsdan van landt wesen ? van een

Antwoort. Op de hoochte van 2 graden, ende 15 Duytsche, ende i^nd heeft,

//Va Spaensche mylen van 't landt af. myien^ w.

Vraghe. So de Son waer op d'eene Tropico, ende ghy op d' ende w. te

ander, wat rekeninghe sult ghy alsdan maken in 't peylen van-ioopt.

de Son? Aismen op
d eene Tro-

Antwoort. De Son is alsdan verscheyden vande Linea Aequi- v^co \s, en-
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de de son fiocUael af, 23V2 graden, met noch 23^12 graden, dat ghy daer af

w^af reiJ-"^'
zijt, zijn te samen 47 so gebrekender noch tot voldoeninge vande

ninge dat- 9Q^ 4^ dese salmcn op d'Astrolabio nemen, met dese sult ghy de

ken sai int decUnatie voeghen, welcke zijn 23^2 soo maecktet te samen 66^2

drson7^°soo gebrekender dan tot de 90, 23^U graden, dit selfde is de

hooghte daer ghy op zijt.

Om de de- Vrughe. So ghy op eenighe plaetse waert, ende wist de hooghte

ciinatie ^gj (^aer 't Op Icyt: maer en weet de decHnatie van dien dagh
van de Son . ,,-, ,, , , -,

te weten met, hoc sult ghy die sonder boeck connen weten r

boec^etc. AntwooH. Neemt de hooghte vande Son met die Astrolabio,

ende 'tghene dat ghy vint sult voeghen by de hoochte daer de

plaetse op leyt, ende alle 'tgene datter boven de 90 overschiet,

ofte onder de 90 gebreect, dat is de declinatie van dien dagh.

o wat Vraghe. Welck zijn de plaetsen vande Werelt, daer 't ses Maen-
piaetsen (^en dagh, ende ses Maenden nacht is?

maenden Afitwoort. Onder bcydc Poolen van de Werelt.

fmaenden Vrughe. Wat dinck is de hooghte ?

nacht is. AntwooH. Het ghene dat de Son rijst van dat hy uyt ofte op

hooghte^s. comt tot op den middach; Van gelijcken is hoochte de graden,

diemen heeft vande Pool tot den Horisont, oock mede so is

hoochte alle het gene datmen verscheyden vande Linea Aequi-

noctiael af is.

Roemende Vraghe. Hoc salmcn weten de declinatie vande Son?
declinatie Antwoovt. Men sal de Son peylen op den 2/ lunius, ende wach-
van de Son l j i

weten sal. ten dan tot den 23 December, op welcken dagh sult weder de

hoochte vande Son nemen, dit ghedaen hebbende, sult de minste

somme van de meeste aftrecken, ende 'tghene datter overblijft

salmen overmits deylen, op dese manier salmen die declinatie

comen te weten.

Hoe veel Vraghe. Welcke is de grootste decHnatie die de Son op eenen

ïn'dagh'dagh mach doen?
mach de- Autwoort. 24 Minuten.
eimeren. 111 1 i o 1

Hoe veel Vraghe. Hoe veel graden rekentmen voor elcke Streeck van
graden een

't Compas?
streek van ^
't compas Antwoort. 1 1 ^4 want 32 maels / / ^4 maken 360 graden, 'twelcke

is den omloop van de Werelt.

Hoe veer Vraghe. Hoe veel is de Zuydtsterre verscheyden vande on-

Jer'vYntsienüjckePool?
Pool ver- Antwoort. 30 graden, sonder daer dichter ofte verder af te
scheyden
is. comen.
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Vraghe. Wat beduyt het Compas? Wat 't

Antwoort. Den Horisont met den omloop van de Werelt, ghe- duycft^

deelt in 32 ghedeelten.

Vraghe. Wat dinck is de Pas-caerte? Desgeiijcks

134a] Antwoort. Het landt ende die Zee.
bio^^*'^°^^'

Vraghe. Wat dinck beduyt het Astrolabiol Waerom-

Antwoort. Het vierendeel van de Werelt, 'twelcke zijn 90 j^g^ \an^

graden. ^^^ ^°^-
° pas alte-

Vraghe. Waerom zijn de streken van het Compas, ofte inde maei door

Navigatie altemael even gelijck, ende passeren altemael door den ter loopen.

Center, op een maet sonder eenigh verschil inde groote vande

rondicheydt, waerom rekentmen dan op een graedt ende streeck

meer mylen als op d'ander, ghesien dat zy behoorden naervenant

de mylen gheüjck te hebben?

Antwoort. De groote Circulen ofte omloopende streken, die

de Aequinoctiael natuerHjck heeft, te weten: de 32 graden zijn

altesamen effen ende gheüjck, van /5 Duytsche, ende 17'^
1 2,
Spaen-

sche mylen: maer de cleyne Circulen ofte omloopende streken,

hebben d'een min en d'ander meer, naer de Elevatie van de

Polen, in sulcker voeghen, dat hoe ghy naerder aende Linea

Aequinoctiael comt, hoe u den wegh langher sal wesen, ende hoe

ghy naerder de Polen comt, hoe datse corter sal wesen: want de

Pool rijst ofte daelt een graedt, ende loopende langhs de Linea

heen, soo en salse noch rysen noch dalen.

Vraghe. Hoe salmen des middaeghs moghen weten wat die Hoe dat-

Son noordtoost ofte noordwesteert, te weten: op wat plaetsen 1^?^^^^^^^

vande Werelt datmen souden moghen wesen ? sal kunnen
"

.
weten hoe

Antwoort. Men sal maken een Circule ofte Ringhe in 't ront veei de Son

op de aerde, ende settender een Naelde ofte wat anders midden noord t-

^

in, ende verwachten alsoo den dagheraet dat de Son opcomt, '•resteert.

soo salmen alsdan in 't eerste uytcomen mereken, waer dat de

schaduwe heen streckt, dit afgheteeckent hebbende, sult den

avont verwachten, tot dat de Son weder onder gaet, doende

alsdan van gelijcken, merckende de schaduwe met een ander

schreefken ofte teycken af, mettet welcke ghy u rekeninghe sult

maken, te weten: sult meten watter van d'een schreef ofte teyc-

ken tot d'ander is, ende deylent alsoo cruyswijs, in gheüjcker

distantie metten anderen, 'twelcke sal wesen u noorden ende

zuyden, nu soo wanneer dat de schaduwe van de Son op dese

streeck comt, soo salt middagh wesen, om nu te weten wat ende
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hoe veel dat de Naelde van 't Compas noordtoost ofte noordt-

westeert, soo setter het Compas by, soo sult ghy terstondt comen
te sien waer dat de Naelde ofte Lelie naer toe wraeckt, ofte wijckt

naer 't oosten ofte naer 't westen, ende hoe veel, waer naer u

muecht reguleren, en u calculatie maken.

Vraghe. Waer sullen u de Naelden ofte LeUen van de Compas-

sen ficx ende ghehjck comen?

Antwoort. Onder de Meridiaen, etc.

FINIS.
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AENDE WELGHEBORENE
VERMOGHENDE, EDELE, ERNTFESTE,-
HOOGHGELEERDE, WYSE ENDE VOORSIE-
NIGHE HEEREN, MIJN HEEREN DE STATEN VANDE
Landen van Hollandt ende West-vrieslandt.

Dat ick my vertrout hebbe (welgebore, Edele, Ernt-

feste, Hooghgeleerde, Wyse, ende voorsienige Heeren) on-

der V.M.E. hooghgeachte naem aenden dach te brengen, 't

verhael vande Incomsten, Domeynen ende Renten des Conincks

van Spaengien, ghetrocken uyt de Originale Registers daer van

zijnde, is niet gheschiet uyt dier meyninghe om des voorsz. Co-

nincks macht meer te doen duchten, ofte sodanighe Register

tot een voorschrift te stellen van een gemeen (in manier van

spreken) huys-houdinge, want hoe groot ende hooch te achten

zy 'tgewelt ende macht van buyten, daer binnen eendracht ende

wyse beleydinge is, heeft hem van selfs wel laten sien by 't ver-

loop des jeghenwoordige oorloghs, ende ten anderen mach, ghe-

duerende V.M.E. regieringhe desen tijt wel een levendich ende

dadeüjck exempel zijn voor aUe staten, tot onderhoudinge van

dien. Dan heb my laten voorstaen hier inne gebruijckt hebbende

'tadvijs des Erntfesten ende hoochgeleerden Heere D. Francoys

Maelson, Raet Ordinaris van V.M.E. neffens zyne Excell. dat

niet alleen vermakelick soude zijn voor de curieuse verstanden,

dat aUes gheregistreert ende ghesommeert, ende daer beneffens

d'afcomste, macht ende regieringe der Coninghen van Portugal

te vinden ende lesen : maer de goede ende getrouwe Ingesetenen

oorsaeck te gheven den Almoghenden hoochlick te loven ende

dancken zijnder ghenade ende vaderlijcke sorchvuldicheyt ; die

door zijn stereken arm ons teghen so grooten macht ende ghe-

welt, dese so ghevoechlicke regieringhe gherecht ende bevesticht

heeft: Ende sal (meene ick) daer uyt moghen blijeken waer te

zijn, dat der Inwoonderen des landts welvaren, ende vermoghen

zy die macht ende versekerheyt van een Rijck ofte Staet, als wy
oock verstaen 'tghevoelen gheweest te zijn des wysen Conincks

Ludovici den xj, welcke gevraecht zijnde wat Vranckrijck jaer-

Uchs mochte op brenghen, antwoorde anders niet, dan, 'Tis een

goede weyde, ick machse so dickmaels mayen alst my gheliejt,

'twelcke onghetwijfelt niet can gheschieden, dan dat uyt de

ghemeene middelen de ghemeene noot ende voorraet ordentlick
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besorcht werdt, als by 't op ende onderganck van 't Egyptische

Rijck ghepresen wert, seggende een groote oorsaecke gheweest

te zijn van so vermaerde rijcke ende heerlicke Staet, dat alle

hare pachten ende incomsten, die verscheyden waren, in drie

paerten ghedeylt zijnde, d'eene der Priesteren, d'andere den

Coninck, die derde 'tonderhout der Soudaniers toegheleyt wer-

de, waer door gheschiede dat de Coninck aende Priesteren een

wyse en ghetrouwe raet, d'ondersaten aen den Coninck een sorch-

vuldich voorstander, ende aende Krijghsluyden vrome voor-

vechters vonden, ende ('tghene het totte hooghste heerhckheyt

heeft ghebrocht) dat onder soodanighe ordeningh de verhande-

lingh ende coopmanschap, groote middelen der gemeene rijck-

dommen ende welstants, onverhindert ghedreven, 'taertrijck

tot nut bearbeyt, die vruchten tot haer volle wasdom ende

weerde ghebracht, ende 'tlandt met nieuwe aencomehngen, ver-

\'nlt werde ; 'Twelcke wy als noch (des die goetheyt Godts hooch-

licken ghelovet moet zijn) oock wel een grooten deel ons hebben

te bedancken, ende V.M.E. wyse beleydinghe int beloop van

soo swaren oorlogh met alle danckbaerheyt ende goetwillighe

onderdanicheyt te erkennen, ende nu mijn voornemen in desen

tot gheen ander eynde ghericht, dan om neffens mynen onder-

danich, ende dienstwillich gemoet met alle eerbiedinge V.M.E.

te bidden, dat haer ghelieve goedertierlick wel te laten ghevallen,

ende gunstelijck gedooghen, dat die goede wille, ende 'toprecht

hert, die cleynheyt mijns verstandts, ende die slechticheyt mijns

schryvens vervanghe.

Hier mede Welgeborene, Vermoghende, Edele, Eerentfeste;

Hooghgeleerde, Wyse, ende voorsinnighe Heeren, Bidde ick

hertgrondelick den Heer der Heeren, oirspronck alles goets,

V.M.E. te sparen in langdurighe ghesontheyt, ende ghelucksa-

Hghe regieringhe. t'Enckhuysen, etc.

1596.

V.M.E. Onderdanighen dienaer.

lAN HUYGHEN VAN LINSCHOTEN VAN HAERLEM.

[Hierna volgt weder het sonnet van D.H.B., dat reeds werd af-

gedrukt op pp. 4 en ^]. Zie evenwel hierachter hij Bihliographie

.
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EEN SEECKER EXTRACT
ENDE SOMMIER VAN ALLE DE RENTEN,
DOMEYNEN, TOLLEN, CHIJNSEN, IMPOSTEN,
TRTBUYTEN, THIENDEN, DERDE PENNIXGHEX,
ende incomsten des Coninghs van Spanegien, over alle zijne

Coninghrijcken, Landen, Provintien ende Heerlijckheyden, soo-

danich als die alles UN't de Originale Registers der respective

Reken-camers ghetrocken zijn; Met een corte ende clare be-

schryvinghe, van de regieringhe, macht, ende afcomste der Co-

ninghen van Portugael; Door den selfden lan Huyghen van Lin-

sckoten, uyt den Spaenschen in onse Nederdujiische Tale ghe-

translateert ende overgheset.

A
Tot den Leser.

engesien dat dese myne Itinerario ofte Schipvaart, alleen- [i35a]

lijeken is tracterende vande Landen ende Custen van Oost

Indien, ende die Orientaelsche contreyen, alle het welcke

huydens daeghs is onder de regieringhe ende 't ghebiet van den

Coningh van Spaengien, so en heeft my niet vreemts noch buyten

propoosten gedocht, alhier by te voeghen een Extract ende Som-

mier van alle de renten, Domeynen, ende incomsten van den

selfden Coningh, van alle zyne Coninghrijcken, Landen, Provin-

tien, ende Heerhjckheyden, gehjck als ick het alles ghetrocken

hebbe uyt de Originale Registers der respective Reken-camers,

ende uyt de Spaensche in onse Nederduytsche Tale ghetransla-

teert, waerinne niet alleen verthoont wert d'incomste van elcke

Provintie ende Jurisdictie op zijn selven: maer oock mede van

alle die Steden ende gewesten van 't gantsche Coninghrijck van

Spaengien int particulier, met hare rechte namen ende toenamen,

so dat men daer niet alleenlijeken uyt mach scheppen de ver-

makelijckheyt ende memorie van sodanighe renten, in 't ghe-

heel ende in 't besonder, maer oock van ghelijcken om te weten

het ghetal van de Steden en ghewesten van gheheel Spaengien;

Hopende het selfde aenghenaem, oirbaerlijck, ende oock ver-

makelijck sal wesen, voor alle liefhebbers van curieusheyden.

Onderrechtinghe ende manier, hoe ende met wat geit datmen in [135&]

spaengien reeckent.

Eerstelijcken so is te weten, om dese navolghende verclaringhe

wel te verstaen, datmen in Spaengien is ghebruyckende de reke-
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ninghe van Maravedijs, soo wel in 't meesten als in 't minsten,

ende passerende over die hondert duysent in 't ghetal, te weten,

thienmaels hondert duysent, so is het een Quento, dat is: eygent-

lijcken een millioen van Maravedijs gheseydt, met welcketwee

namen en verdeeUnge, sullen de selfde incomsten aenghewesen

worden, achtervolghende d'ordonnantie ende 'tghebruyck van

des Coninghs Reken-camers in Spaengien. Nu soo is te weten,

dat 34 Maravedijs doen een Spaensche Reael in spetie ofte Sil-

ver, ende elf Spaensche Realen doen een Ducaet, ende elcke

Ouento ofte millioen van Maravedijs, doet soo veel als 2673 Du-

caten, 8 Realen, ende 26 Maravedijs ^) ; De Maravedysen wor-

den geteyckent naer usantie van Spaengien, te weten, als de somme
passerende is over de hondert, soo setmender dit V merck voor,

beginnende alsdan van de duysenden opwaerts, om te lichter

mettet eerste ghesicht de somme te vervaten ^), alle het welcke

wy om de lichticheyts wille, ende beste accordantie, alsoo achter-

volghen: want als nu met dese verclaringhe ghenoech verstaen

mach worden, van de gheen die daer onervaren in is.

Dat eerste Capittel.

Vande Renten, Domeynen ende incomsten des Coninghs, van

zijn Coninghrijcken van Spaengien, Napels, Cecilien,

Arragon, etc. ende van alle zijn heerlijckheyden, behalven

het Coninghrijck ende lurisdictie van de Croone van Por-

tugael, die wy daer naer op haer selven sullen relateren,

met alle het ghene meer dies beroerende is.

e Salines, dat (zijn de Sout landen,) van de Croone van De Sout

Spaengien, zijn jaerlijcks ghetaxeert voor des Coninghs in- ^y^^°^^°-

comste, drie en tnegentigh Quentos van Maravedijs.

93 Quentos.

D
») Dus:

1 Quento = 2673 Duc, 8 Re, 26 Mar. = 294U Re, 26 Ma = 1.000.000 Ma
1 Duc. = 1 1 Re. = 374 Ma

1 Re = 34 Ma.

Voorts stelt Jan Huyghen (zie p. 401) 1 ducaat = 3 guldens, dus:

1 Quento = 8021,39 Gld.

1 Ducaat = 3,00

1 Reaal = 0,27

1 Maravedi = 0,008 „

alles naar den maatstaf van zijn tijd: de Carolus gulden van 40 grooten vlaamsch

't stuk.

^) Niet zeer duidelijk. Op p. 398 echter blijkt uit Jan Huyghens eigen berekening

dat dit teeken eenvoudig beduidt: „mille".
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Thienden
vande Zee,

die van
buyten in

Biscayen
comen.

Tol-huy-
sen in de
steden van
Victoria,

Horduna,
ende Val-
masceda.

Thienden
vande Zee,

door het
Coningh-
rijck van
Leon.

Thienden
vande Zee,

door de
stadt O-
viedo.

Renten
van 't Pre-
vootschap
vanBilbau.

Vande thienden van de Zee, vande Coopmanschappen die van

buyten in Biscayen comen, ende vande Provintien van Gui-

piscoa, ende van de vier Bergh Steden, gheleghen aen de Zee

Custe, betalen van alle Coopmanschappen, te weten, die nae

Castilien te landtwaerts ghevoert worden, van thien een, het

welcke ontfanghen wert inde Tol-huysen van de Steden van

Victoria, Horduna, ende Valmasceda, te samen ghesommeert,

comt voor den Coningh jaerlijcks 70 Quentos.

De thienden van de Zee, welcke comen door het Coninghrijck

van Leon, ende passeren door de Haven van Sanabria, ende

Villa Franca, gheven des jaers / Quento.

De thienden van de Zee, van het Prinsdom van Asturias,

welcke passeren door de Stadt van Oviedo, gelden jaerlijcks

375 V ooo Maravedijs.

De rente van het Prevootschap van de Stede Bilbau, het welcke

zijn van dingen die van buyten comen, gelden jaerlijcks voor

den Coningh 490 V 500 Maravedijs.

Dat tweede Capittel. [I36a]

Verclaringhe van de Alcavalen, ende Tercias, ofte derde pen-

ninghen, die-men in Spaengien hetaelt.

A'
He de Alcavalen, Tercias ende andere renten die de Coningh

in Spaengien heeft, in alle de Provintien, Steden, Dorpen

.ende ghewesten,van alle zijn Coninghrijeken ende heerlijck-

heyden, gelijck als elcke Stadt, haer ghebiet ende ghedeelte in het

besonder verclaert gaet, wat dat elck op brengt, ende op datmen

tot meerder claerheyt mach sien ende verstaen, wat dat dese

Onderrich- rcutcn van AlcttvaUn te segghen is, soo is te weten, datmen van

a\cavaien ^^^ gocdcrcn, Coopmanschappen, Huysen, Erven, 'tzy wat dat
^'j'^- het souden moghen wesen, gheen uyt ghesondert, betalen moet

van thien een, voor den Coningh, ende dat soo dick ende menich-

mael als sulcke goederen, Coopmanschappen, Huysen, Erven,

het zy wat het is, van d'een aen d'ander vercocht worden; dese

thiende penninghen worden ghenaemt Alcavalen; Van ghelijcken

AUe am- die Ambachts-Hedcn, Hant-werckers, ende andere Cremers, die

ende*^nee-^^ haerlieder Ambachten, ende Hant-wercken vercoopen, als

ringen Qock inde Vleesch-huysen, Visch-merckten, Herberghen, het zy

tbjende vau wat Ambacht, Hantwerck, ofte neeringhe dat souden moghen
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wesen, moeten altesamen, als gheseydt is, van thien een gheven, penningh

van alle het ghene, ende soo dickwils als zy yet vercoopen, waer- van^datse

toe ghemeenlijcken het meestendeel van de Steden, ende haer '^«^coopen.

ghedeelten in alle plaetsen van haer lurisdictie, met den Coningh

verdraghen zijn, ende ontfanghen alsoo de selfde Alcavalen, doen-

de aen den Coningh betalinghe, naer haer contract ofte pachtinge

buyten alle oncosten des Coninghs; Daer en boven soo zijnder

[1366] noch inde Hooft-steden ende Provintien, Ontfanghers van den

Coningh, die rekeninghe houden, ende last hebben, om te doen

inhalen ende ontfanghen, te leveren alle de Alcavalen, die inde

verpachtinghe ofte contract ende gedeelte van elcken Stadt ende

haer lurisdictie veraccordeert is, als oock van ghelijcken om te

betalen van de selfde Alcavalen, de luros, dat zijn eenighe lee- luros zija

nen die de Coningh gheordineert heeft, aen sommighe persoonen, deconingh.

om van de selfden haer betalinghe te hebben, ende eenighe andere

librancen ofte assignatien, die op de selfde hare ordinantien heb-

ben, van wekker betalinghen de voorschreven ontfanghers hare

rekeninge gheven, (van dat zy also betaelt ende ontfanghen heb-

ben,) aenden oppersten reken-camer des Coninghs. Om nu te

verstaen dat vande Tercias, dat is soo veel als derden penningh Onderrich-

gheseydt, soo is te weten: dat van veel jaren herwaerts, soo heb- ^T Te^rdasl

ben de Pausen gheconcedeert, ofte ghegunt aen de Coninghen
^^^^^ ^^^_

van Spaengien, den derden penningh, van alle de renten derdonneert

Kercken ende gheestelijcke goederen, ende dat tot hulpe van de

oorloghen ende bescherminghe van het Cathohjcke ende Room- oorsaec

sche gheloof , het welcke insghehjcks van de voorschreven Ont-
^^^^e ghe-

fanghers inghehaelt ende ontfanghen wort, ghehjckehjcken met geven wer-

^e. Alcavalen, worden ghenoemt (als gheseydt is) Tercias, wordende

van ghelijcken verpacht te samen met de Alcavalen, aen elcke

Stadt ende lurisdictie, sommighe Alcavalen heeft den Coningh

vercocht, ofte yemant tot een gave ofte gifte vereert, waer van

elck op zijn plaetse mentie ghemaeckt sal worden.

De Stadt van Burgos met hare lurisdictie, betaelt jaerhjcks

van Alcavalen ende Tercien.

17 Quentos 329 V 880 Maravedijs.

Het Baliouschap van Burgos, het welcke wordt ghenaempt,

de Bureba, is gheleghen dicht by Burgos, gheeft jaerhjcks

van Alcaualen ende Tercien, ofte derden penningh

2 Quentos 646 V Maravedijs.
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Het gheberghte van Oca, betaeltjaerlijex van ^/cawa^^w ende

Tercien 34 V Maravedijs.

Het Baliouschap, datmen noemt vande Provintie van i^ïo;«a,

betaelt jaerlijcx van Alcaualen ende Tercien

3 Quentos 757 V Maravedijs.

Het Baliouschap datmen noemt van Hebro, betaelt jaer-

lijcks van Alcaualen ende Tercien 2 Quentos 346 V Maravedijs.

Het Baliouschap ghenaemt den hoeck van Hebro, betaelt jaer-

Hjcks van Alcaualen ende Tercien. l Quento 402 V Maravedijs.

De Stadt van Victoria, betaelt jaerhjcks aen den Coningh

269 V Maravedijs.

De Provintie van Guipiscoa, betaelt jaerlycks van Alcaua-

len ende Tercien I Quento 181 V Maravedijs,

Het Yser van de selfde Provintie van Guipiscoa, betaelt jaer-

hjcks van Tol aen den Coningh 150 V Maravedijs.

De seven Bahouschappen, diemen noemt van out CastiHen,

het welcke is inde gheberghten, betaelt jaerhjcx van Alcaualen

ende Tercien. 942 V Maravedijs.

De Valeye van Mena, welcke is inde selfde gheberghte van

out Castihen, betaelt jaerhjcx van Alcaualen ende Tercien

225 V Maravedijs.

De Provintie diemen noemt vande Stadt van Logrono, be-

taelt jaerhjcks van Alcaualen ende Tercien

7 Quentos 746 V Maravedijs.

De Stede van langas, ende haer lurisdictie, betaelt jaerhjcks

van Alcaualen ende Tercien 151 V Maravedijs.

De Stadt van Santo Domingo, betaelt jaerhjcks van Alca-

valen ende Tercien 4 Quentos 812 V Maravedijs.

Het Baliouschap van de Stede Diego, betaelt jaerhjcks van

Alcaualen ende Tercien I Quento 545 V Maravedijs.

Het Bahouschap van Cande murion, betalen jaerhjcks van

Alcaualen ende Tercien 4 Quentos 612 V Maravedijs.

Het Baliouschap van Gastro Xeres, betaelt jaerhjcks van [i37]

Alcaualen ende Tercien 8 Quentos 485 V Maravedijs.

Het Baliouschap van Serrato ghenaemt, betaelt jaerhjcx van

Alcaualen ende Tercien I Quento 965 V Maravedijs.

Het Bahouschap van Monson, betaelt jaerhjcks van Al-

caualen ende Tercien 2 Quentos 276 V Maravedijs.

Nu soo is te verstaen dat aUe het ghene datmen in out Casti-

hen, Baliouschap noemt, is een Spaensche Provintie.
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De Stadt van Palencia, ende die Provintie van Campos, be-

taelt jaerlijcx van Alcaualen ende Terden

16 Quentos 940 V Maravedijs.

De Stede van Carion, betaelt jaerlijcx van Alcaualen ende

Tercien 4 Quentos 945 V Maravedijs.

Het Baliouschap van Carion, betaelt jaerlijcx van Alcaualen

ende Tercien 2 Quentos 9\0 V Maravedijs.

De vlecken van Pedro Alvares de vega, betalen jaerlijcx van

Alcaualen ende Tercien 655 V Maravedijs.

De Stede van Sahagun, betaelt jaerlijcx van Alcaualen

ende Tercien 2 Quentos 125 V Maravedijs.

De Stede van Saldana, betaelt jaerlijcx van Alcaualen ende

Tercien I Quento 13 V Maravedijs.

Het Baliouschap van Perina, betaelt jaerlijcx van Alcaualen

ende Tercien 178 V Maravedijs.

Het Baliouschap van Campo, het welcke zijn de gebergh-

ten, betalen jaerhjcx van Alcaualen ende derden penningh

/ Quento 730 V Maravedijs.

De Valeye van Miranda ghenaemt, gheleghen in de ghe-

berchten, betaelt jaerhjcx van Alcaualen ende derden

557 V Maravedijs.

De vier Steden, diemen noemt van de Custe vande Zee, te

weten, Laredo, Sant Ander, Castro de Urdiales, San Vincente,

betalen jaerhjcks van Alcaualen ende Tercien

3 Quentos, 6\6 V Maravedijs.

Het Prinsdom van Asturias, ende de Stadt van Oviedo, beta-

len jaerhjcx van Alcaualen ende Tercien

12 Quentos, 345 V Maravedijs.

De Stadt van Lugo, gheleghen in 't Coninghrijck van Gal-

lissien, betaelt jaerhjcks van Alcaualen ende Tercien, te weten,

met de plaets van zijn Bisdom.

4 Quentos 137 V Maravedijs.

De Stadt van Modonedo, ghelegen in 't selfde Coninghrijck

van Galissien, betaelt jaerhjcx van Alcaualen ende Tercien

I Quento 732 V Maravedijs.

De Stadt van Orenso, ende haer lurisdictie in Gallissien,

betaelt jaerhjcks van Alcaualen ende Tercien

6 Quentos 505 V Maravedijs.

De Stadt van Sint Jacob in Gallissien, in 't Latijn Compluto

Itinerario V 25
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genaemt, ende die lurisdictie zijn van Aertsbisdom, betaelt

jaerlijcx van Alcaualen ende Tercien

18 Ouentos, 212 V Maravedijs.

De Stadt van Tuy, ende die lurisdictie van zijn Bisdom in

Gallissien, betaelt jaerlijcx van Alcavalen ende Tercien

5 Que. 827 V Ma.

De Stede van Ponte Fenara in Gallissien, betaelt jaerlijcx

van Alcaualen ende Tercien I Quento, 975 V Maravedijs.

De Stadt van Leon, ende de plaetsen van zijn lurisdictie ende

Bisdom, betalen jaerlijcx van Alcaualen ende Tercien

6 Qu. 350 V Ma.

De plaetsen vande Stadt, ende het Bisdom van Astorga ^^), in

't Coninghrijck van Leon, betaelt jaerlijcx van Alcaualen ende

Tercien 2 Quentos 455 V Maravedijs.

De Dorpen ofte vlecken van de Abdyen van Leon, ende Astor-

ga, betalen jaerlijcx van Alcaualen ende derden penningh

797 V Maravedijs.

De Parochien diemen noemt van Salas ^^), in 't Prinsdom van

Asturias, betalen jaerlijcks van Alcaualen ende Tercien

231 V Maravedijs.

De Stadt van Samora, ende haer lurisdictie ,betaelt jaerlijcx

van Alcaualen ende Tercien 15 Quentos 525 V Maravedijs.

De Stadt van Toro ende haer lurisdictie, betaelt jaerlijcx van

Alcaualen ende Tercien II Quentos 112 V Maravedijs.

De Stede van Viene, toebehoorende den Hertoch van Os-

suna, betaelt jaerlijcx van Alcaualen ende derden penningh,

ofte Tercien 62 V Maravedijs.

De Valeye van Guyrena, betaelt jaerlijcks van Alcaualen,

ende Tercien 2 Quentos 335 V Maravedijs.

De Stede van Barisal de la Coma, betaelt jaerlijcks van Al-

caualen ende Tercien 250 V Maravedijs.

De Stadt van Salamanca ende haer lurisdictie, betaelt jaer-

lijcx van Alcaualen ende Tercien

24 Quentos 300 V Maravedijs.

De Stadt Rodrigo ende haer lurisdictie, betaelt jaerhjcks

van Alcaualen ende Tercien 14 Quentos 345 V Maravedijs.

De lurisdictie van Trigeros ghenaemt, betaelt jaerlijcks van

Alcaualen ende Tercien 417 V Maravedijs.

De Stede van Olmillo, betaelt jaerlijcx van Alcaualen ende

Tercien 47 V Maravedijs.
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De Stede van Tordesülas, ende haer lurisdictie, betaelt jaer-

lijcks van Alcaualen ende Tercien

2 Quentos 600 V Maravedijs.

De Stede van Valladolid, ende haer lurisdictie, betaelt jaer-

lijcks van Alcaualen ende Tercien

29 Quentos 730 V Maravedijs.

De Stede van Torde Humos, betaelt jaeriijcx van Alcaualen

ende Tercien 827 V Maravedijs.

De Stede van Medina del Campo, ende haer lurisdictie, be-

taelt jaeriijcx van Alcaualen ende Tercien

31 Quentos 375 V Maravedijs.

De Stede van Olmeda, ende haer lurisdictie, betaelt jaer-

iijcx van Alcaualen ende Tercien 2 Quentos 149 V Maravedijs.

De Stede van Nava ende sevenkercken, betalen jaeriijcx van

Alcaualen ende Tercien 333 V Maravedijs.

[138] De Stede van Madrigal, betaelt jaeriijcx van Alcavalen

ende Tercien 682 V Maravedijs.

De Stede van Arenalo ende haer lurisdictie betaelt jaer-

iijcx van Alcaualen ende Tercien 5 Quentos 310 V Maravedijs.

De Stadt van Avila ende haer lurisdictie, betaelt jaeriijcx

van Alcaualen ende Tercien 19 Quentos 365 V Maravedijs.

De Stadt van Segovia ende haer lurisdictie betaelt jaerlijcks

van Alcaualen ende Tercien. 12 Quentos 480 Maravedijs.

De Stede van Aranda de Duero ende haer lurisdictie, betaelt

jaerlijcks van Alcaualen ende Tercien

3 Quentos 350 V Maravedijs.

De Stede van Roa, betaelt jaeriijcx van Alcaualen ende

Tercien I Quin. 515 V Maravedijs.

De Stede van Gumiel de Yzan, toebehoorende den Hertoch

van Ossuna, betaelt jaeriijcx van Alcaualen ende Tercien ofte

derden penningh \54 V Maravedijs.

De Stede van Sepulueda ende haer lurisdictie, betaelt jaer-

iijcx van Alcaualen ende Tercien 3 Quentos 540 V Maravedijs.

De Stede van Soria ende haer lurisdictie, betaelt jaerlijcks

van Alcaualen ende Tercien 10 Quentos 282 V Maravedijs.

De lurisdictie vande Stadt ende 't Bisdom van Osma, betaelt

jaeriijcx van Alcaualen ende Tercien 4 Quentos.

De Steden van Agreda ende Tarasona, ende haer lurisdic-

tien, betalen jaerlijcks van Alcaualen ende Tercien

2 Quentos 83 V Maravedijs.
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De Stede van Molina ende haer lurisdictie betaelt jaerlijcks

van Alcaualen ende Terden 5 Quentos 792 V Maravedijs

De Stadt van Siguenga ende haer lurisdictie, betaelt jaer-

lijcx van Alcaualen ende Terden 3 Quentos bbl V Maravedijs.

De Stadt van Cuenga ende haer lurisdictie, betaelt jaerlijex

van Alcaualen ende Terden 24 Quentos 645 V Maravedijs

De Stadt van Huete ende haer lurisdictie, betaelt jaerlijcks

van Alcaualen ende Tercien 17 Quentos 916 V Maravedijs.

De Stede van Villa Rexo de Fuentes, betaelt jaerhjcx van

Alcaualen ende Tercien 2 Quentos 517 V Maravedijs.

De Provintie diemen noemt het Marck-graefschap van Vil-

lena, 'twelcke zijn de Steden van Timihilla, Albasette, La Roda,

San Clemente ende die Stadt van Villena ende haer lurisdictie,

betalen jaerhjcx van Alcaualen ende Tercien

31 Quentos, 503 V Maravedijs.

De Stede van Belmonte, betaelt jaerhjcx van derden pen-

ningh alleehjcken: want de Alcaualen behooren den Marck-

graef toe 476 V Maravedijs.

De Stadt van Murcia ende haer lurisdictie, betalen jaerhjcx

van Alcaualen ende Tercien 14 Quentos 820 V Maravedijs.

De Stadt van Lorca ende haer lurisdictie, betaelt jaerhjcx

van Alcaualen ende Tercien 5 Quentos.

De Stadt van Cartagena ende haer lurisdictie, betaelt jaer-

hjcx van Alcaualen ende Tercien 2 Quentos.

De Stede van Alcaras ende haer lurisdictie, betaelt jaer-

hjcx van Alcaualen ende Tercien 1 6 Quentos 984 V Maravedijs

De Stede van Segura de la Sierra, ende haer Provintie en

lurisdictie, 'twelcke is van 't Meesterschap van sint lacob,

betalen jaerhjcx van Alcaualen ende derden

// Quentos, 91 V Maravedijs.

De Stede van Villa nueva de los Infantes, ende haer Pro-

vintie, 'twelcke men noemt, El Campo de Motyel, is van 't

Meesterschap van Sint Jacob, betaelt jaerhjcx van Alcaualen

ende Tercien 8 Quentos 664 V Maravedijs.

De Stede van Ocaha ende die Provintie, diemen noemt van

Castilla, welcke is van 't Meesterschap van sint lacob, be-

taelt jaerhjcx van Alcaualen ende Tercien 23 Quentos.

De Stadt van Guadalaxara ende haer lurisdictie, betaelt

jaerhjcx van Alcaualen ende Tercien

1 1 Quentos 64 V Maravedijs.
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De Steden van Pios ende Poso betalen jaerlijcx van Al-

caualen ende Tercien 160 V Maravedijs.

De Stede van Almonasid, ende Provintie van Sorita, welcke is

van 't Meesterschap van Sint lacob, betaelt jaerlijcx van

Alcaualen ende Tercien I Quento 188 V Maravedijs.

De Steden van Uzeda, Talamanca, Tordelaguna, ende haer

lurisdictie, welcke zijn van het Aerts-bisdom van Tolledo,

betalen jaerlijcks van Alcaualen ende Tercien

18 Quentos 250 V Maravedijs.

De Stede van Yepas, betaelt jaerlijcx van Alcaualen ende

derden 423 V Maravedijs.

De Stede van Alcala de Henares ende haer lurisdictie, met die

Stede van Birivega, zijn van het Aerts-bisdom van Tolledo,

betalen jaerhjcks van Alcaualen ende Tercien

16 Quentos 250 V Maravedijs.

De Stede van Madrid ende haer lurisdictie, betaelt jaerlijckx

van Alcaualen ende Tercien 23 Quentos 250 V Maravedijs.

Het Graefschap van Puno ende Rostro, dat is: een vuyst

in 't aensicht gheseyt, betaelt jaerhjcx van Alcaualen ende

Tercien I Quento 262 V Maravedijs.

De Steden van Cubas, ende Grifion, welcke toebehooren

Don Alvaro de Mendoga, welcke ontfanght de Alcaualen, be-

taelt alleen van Tercien 1 17 V Maravedijs.

De Stede van Galapagar, behoort den Hertoch van Infan-

tadgo toe, betalen jaerhjcx van Alcaualen ende Tercien

160 V Maravedijs.

De Stede van Illescas ende haer lurisdictie, betaelt jaerlijcx

van Alcaualen ende Tercien 2 Quentos 297 V Maravedijs.

De Stadt van Tolledo, ende haer ghedeelte, betaelt jaerhjcks

van Alcaualen ende Tercien 73 Quentos.

[139] De renten vanden dienst van 't gheberghte, te weten, 'tghene

dat betaelt wort vande eygenaers van 't Vee, dat naer 't landt

van Estremadura passeert om te weyden, is jaerhjcx weert

voor den Coningh /9 Quentos 503 V Maravedijs.

De vlecken van 't Prioorschap van sint Jan, betalen jaerlijcx

van Alcaualen ende Tercien 7 Quentos, 55 V Maravedijs.

De Stede van Almagro ende haer Provintie, welcke ghenaemt

wort de Campo de Calatrava, is van het Meesterschap van Cala-

trava, betaelt jaerhjcks van Alcaualen ende Tercien.

7 Quentos, \20 V Maravedijs.
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Van ghelijcken d'Alcavalen vande Cruyden ende groenicheyt,

diemen in dese selfde Meesterschap vercoopt, geit jaerlijcx

voor den Coningh 3 Quentos, 438 V Maravedijs.

De Stadt van Cuydad Real, betaelt jaerlijcx van Alcavalen

ende Tercien 4 Quentos, 150 V Maravedijs.

De vlecken gelegen in de contreye, genaemt het Archidiaen-

schap van Talavera de la Reyna, betaelt jaerlijcx van Alcanalen

ende Tercien 14 Quentos 326 V Maravedijs.

De Stadt van Placensia ende haer lurisdictie, ende die vlecken

diemen noemt van 't Archidiaenschap, betalen jaerlijcx van

Alcaiialen ende Tercien 18 Quentos 475 V Maravedijs.

De Stadt van Truxillo ende haer lurisdictie, betaelt jaerlijcx

van Alcaualen ende Tercien 12 Quentos, 224 V Maravedijs.

De Stede van Caceres ende haer lurisdictie, betaelt jaerlijcx

van Alcaualen ende Tercien 7 Quentos, 850 V Maravedijs.

Die Stadt van Badajos, ende haer Provintie en lurisdictie,

betalen jaerlijcx van Alcaualen ende Tercien

9 Quentos, 972 V Maravedijs.

De Stede van Alcantara, lurisdictie, ende Provintie, is van 't

Meesterschap van Alcantara, betaelt jaerlijcx van Alcaualen

ende Tercien 9 Quentos, 403 V Maravedijs.

Van gehjcken so geit jaerlijcx d'Alcaualen vande cruyden ende

groenicheyden (die vercocht werden om in de selfde contreye

te weyden) voor den Coningh 3 Quentos, 481 V Maravedijs.

De Provintie van Serna, welcke is van 't Meesterschap van

Alcantara, betaelt jaerlijcx van Alcaualen ende derden

7 Quentos 570 V Maravedijs.

De Stadt van Merida ende haer lurisdictie, welcke is in de

Provintie van Leon, wesende van het Meesterschap van Sint

Jacob, betaelt jaerlijcx van Alcaualen ende derden

2/ Quentos, 234 V Maravedijs.

De Stede van Fuente el Maestro, ende haer lurisdictie is inde

Provintie van Leon, van het Meesterschap van Sint Jacob,

betaelt jaerhjcx van Acaualen ende Tercien

6 Quentos 973 V Maravedijs.

De Stede van Guadalcana ende lurisdictie, is van 't Meester-

schap van Sint lacob, betaelt jaerlijcx van Alcaualen ende

Tercien 3 Quentos 303 V Maravedijs.

De Stede van Xeres de Badajos, (is van 't Meesterschap van
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sint lacob,) met haer lurisdictie, betaelt jaerlijcx van Al-

caualen ende Tercien 7 Quentos 100 V Maravedijs.

De Stadt van Sevilla haer ghedeelte ende lurisdictie, betaelt

jaerlijcks van Alcaualen ende Tercien.

182 Quentos, 387 V Maravedijs.

De Renten diemen heet ^) vandeheerhjckheydt vandeselfde

Stadt, gheeft jaerhjcx aen den Coningh 2 Quentos.

De Steden van Palma, ende Gnelues, toebehoorende de Gra-

ven van Palma ende Guelues, betalen jaerlijcx van Alcaualen

ende Tercien 235 V Maravedijs.

De Steden van Tevar ende Ardales, toebehoorende de Marck-

graef van Ardales, betalen jaerhjcx van Alcaualen ende Tercien.

235 V Maravedijs.

Die Stede van Ilerena ende lurisdictie, is inde Provintie van

Leon, van 't Meesterschap van Sint lacob, betaelt jaerlijcx

van Alcaualen ende Tercien. 3 Quentos 125 V Maravedijs.

De Stadt van Cadiz, betaelt jaerlijcx van Alcaualen ende der-

den 8 Quentos 452 V Maravedijs.

De rente van Cadiz, diemen heet vande Almadravas, dat is:

de visscherye vanden Visch, diemen heet Atun, gelden 'teen

jaer door 't ander, jaerlijcx 3 Quentos 35 V Maravedijs.

De Stadt van Gibraltar, betaelt alleenlijeken den derden pen-

ningh, ofte Tercien: want zijn vry vande ^^cawa/^w, door gunst

vanden Coningh, geit jaerhjcx / Quentos 500 V Maravedijs.

De Stadt van Xeres de la Frontera ende lurisdictie, betaelt

jaerlijcx van Alcaualen ende Tercien

21 Quentos 50 V Maravedijs.

De Stede van Catmona ende lurisdictie, betaelt jaerlijcx van

Alcaualen ende Tercien 9 Quentos 450 V Maravedijs.

De Steden van Lora ende Sete filla, betalen jaerlijcx van

Alcaualen ende Tercien 680 V Maravedijs.

De Stadt van Egija met zijn voor Steden, betalen jaerhjcx

van Alcaualen ende Tercien 15 Quentos 500 V Maravedijs.

De Stadt van Cordoua ende lurisdictie, betaelt jaerlijcx van

Alcaualen ende Tercien 48 Quentos 995 V Maravedijs.

De contreye vande plaetsen ghenaemt Rea lengos van Cor-

doua, betalen jaerlijcks van Alcaualen ende Tercien ofte der-

den penningh /7 Quentos 3\6 V Maravedijs.

•) Lees : heeft.
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De Stadt van Anduxar ende lurisdictie betalen jaerlijcx van

Alcaualen ende Tercien 4 Quentos, 800 V Maravedijs.

De Stadt van Wieda ende lurisdictie, betaelt jaerlijcx van

Alcaualen ende Tercien 1 1 Quentos, 640 V Maravedijs.

De Stadt van Baega ende lurisdictie, betaelt jaerlijcx van

Alcaualen ende Tercien 17 Quentos, 316 V Maravedijs.

De Stede van Quexada, betaelt jaerlijcx van Alcaualen ende

Tercien I Quento 415 V Maravedijs.

Het Adelantaetschap van Carcola, betaelt jaerlijcx van Al-

caualen ende Tercien 6 Quentos 885 V Maravedijs.

Het Graefschap van Sint Esteven, betaelt jaerlijcx van Al-

caualen ende Tercien I Quento 340 V Maravedijs.

De Stede van Mattos, ende lurisdictie, is van 't Meesterschap [uo]

van Calatrava, van 't ghedeelte van Andalusien, betaelt van

Alcaualen ende Tercien 1 1 Quentos 436 V Maravedijs.

De Stadt van Iaën ende lurisdictie betaelt jaerlijcks van Al-

cavalen ende Tercien 15 Quentos 909 V Maravedijs.

De Stadt van Granada ende lurisdictie, betalen jaerlijcks van

Alcaualen ende Tercien 42 Quentos 910 V Maravedijs.

De zyde van 't Coningh-rijck van Granaden, plaghen te gel-

den (te weten,) eerder die Moriscos ofte Granadynen uyt ver-

dreven waren, 42 Quentos, gelden nu ter tijdt maer 22 Quentos.

De renten diemen heet Aguela ende Avisses van Granada, geit

jaerhjcks voor den Coningh 2 Quentos 750 V Maravedijs.

De Steden ofte Stadts van Loxa ende Alhame, in 't Coningh-

rijck van Granada, betalen jaerlijcks van Alcaualen ende

Tercien 3 Quentos, 650 V Maravedijs.

De Stadt van Baca in Granaden ende lurisdictie betaelt jaer-

]i]cksv2in Alcaualen ende Tercien /O Quentos, 626 F Maravedijs.

De Stadt van Guadix in Granaden ende lurisdictie, betaelt

van Alcaualen ende Tercien 6 Quentos, 395 V Maravedijs.

De Stadt van Almena in Granaden ende lurisdictie, betaelt jaer-

hjcks van Alcavalen ende Tercien 3 Quentos, 80 V Maravedijs.

De Steden van Almunecar, Mutril ende Salahrena in Grana-

den, betalen jaerhjcks van Alcaualen ende derden

2 Quentos 643 V Maravedijs.

De Stadt van Malaga in Granaden, betaelt jaerhjcks van

Alcaualen ende Tercien 16 Quentos 269 V Maravedijs.

De Stadt van Vetes Malaga in Granaden, betaelt jaerhjcks

van Alcaualen ende Tercien 3 Quentos, 519 V Maravedijs.



393

De Stede van Pulchena, betaelt jaerlijcx van Alcaualen ende

derden 410 V Maravedijs.

De Stadt van Ronda ende lurisdictie, betaelt jaerlijcks van

Alcaualen ende Tercien 5 Quentos 334 V Maravedijs.

Het Eylandt van Canarien geeft den Coningh jaerlijcx

4 Quentos 850 V Maravedijs.

Het Eylandt van Teneriffe geeft den Coningh jaerlijcx

3 Quentos.

Het Eylandt La Palma gheeft den Coningh jaerlijcx

2 Quentos 400 V Maravedijs.

Den daghelijcksen dienst, obligatie, ofte contributie, die de

Coninghrijcken ofte landen van Spaengien, jaerhjcks aenden

Coningh betalen, zijn waerdich 104 Quentos, 305 V Maravedijs.

Nu soo is te weten, dat dese dagelijckse dienst, obligatie, ofte

contributie, gedeelt wert door alle de Provinciën, Landen, ende

Steden van Spaengien, onder 't volck die gheen Leenheeren,

Ridders, ofte Eelmannen en zijn, dan onder dien, welckmen

noemt 'tghemeen Populus, inghesetenen, ende onderdanen, dese

doetmen een yeder schatten ende betalen, naer de quahteyt

ende vermoghen van elck een, moeten des jaers een sekere somme
geven, en dat naer die waerdye van henlieder goederen, welcke

jaerhjcksche schattinge ofte contributie, is 'teen jaer door 't an-

der, de voorsz. somme van 104 Quentos 305 V Maravedijs.

De Tollen vande thiende penninghen vande drooghe Havens,

(dat zijn die passagiens van te landt) vande Coningh-rijcken

van Vallencia, Arragon, ende Navarre, diemen betaelt van

alle goederen ende waren, die uyt Spaengien nae de voorsz.

landen gevoert werden, soo wel van 't incomen, als van 't uyt

voeren: want alle de goederen die van 't eene Coningh-rijck

in 't ander vervoert worden, betalen altesamen den thienden

penningh, welcke Tollen ofte Thienden van de voorsz. Co-

ningh-rijcken, te weten, van de drooghe Havens ofte passa-

giens, gelden 'teen jaer door 'tander, des jaers

49 Quentos 35 V Maravedijs.

De drooghe Havens ofte binnenlandtsche passagiens, incom-

sten ofte uytganghen, die van 't Coningh-rijck van Portugael

strecken, naer de landen die onder de Croone van spaengien

gheleghen zijn, eyghentlijcken Castilien genaemt, ghevenden
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Coningh jaerlijcks van thienden vande goederen ende waren,

die daer heen en weer door passeren, 't een jaer door 't ander

34 Quentos 155 V Maravedijs.

De Wollen die jaerlijcks uyt Spaengien ghetrocken, ende ver-

voert worden naer alle weghen, gheven van elcke sack, (we-

gende ontrent 10 Arohen, wesende yeder Arohe 25 pont) die-

men uyt Spaengien naer buytens landts voert, twee Ducaten,

toebehoorende d'ingeboren ende inwoonders: maer den vreem-

den Man moet betalen vier Ducaten voor yeder sack; dese

Tol beloopt d'een jaer door 't ander, des jaers

53 Quentos 586 V Maravedijs.

Het opperste Almoxarifschap van Sivilla, het welcke de selfde

Stadt vande Coningh ghepacht heeft, voor 154 Quentos,

309 V Maravedijs 'tsiaers, dese renten zijn de thienden van

alleCoopmanschappen, ende waren van Neerlandt, Vranckrijck,

Enghelandt, Portugael, Italien, etc. van alle weghen comende

van buyten, om aldaer te lossen, gheven altesamen van thien

een, voor den Coningh, 'twelcke genaemt wort Almoxarifasgo,

comt 'teen jaer duert ander, de voorseyde somme van

154 Quentos 309 V Maravedijs.

Het Almoxarifschap van Spaenschs Indien, het welcke de

selfde Stadt van Sevilla ghepacht heeft vanden Coningh, des

jaers voor 67 Quentos, ende is van alle Coopmanschappen, die

in Sevilla gheladen ende ghescheept worden naer Spaenschs

Indien, betalen in Sevillen den 20 penningh, ende comende

in Indien, betalen de selfde waren noch eens den 20 penningh,

soo dattet op de rekeninge den 10 penningh comt te wesen,

'twelcke 't een jaer door 't ander, de voorsz. somme is bedra-

ghende 67 Quentos.

De renten die den Coningh heeft vande Munten van Spaen-

gien, te weten, van yeder marck Silver, dat inde selfde Mun-

ten gheslagen en bearbeyt wert, zijnde elck marcke ses Du-

caten aen Silver, betaelt een Reael in specie voor den Coningh

;

dese rente wort genoemt El Senoreaxo de la Moneda; Ende

de munte van Sivilien brenght alleen soo veel op als alle

d'ander, ghehjck dese rente is, des jaers waert voor den Co-

ningh 22 Quentos.

Den Coningh heeft verpacht aende Fuckaers ^) van Aus- [i4i]

*) De Fuggers van Augsburg.
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burch, de Meesterschappen van Sint lacob, Calatrava, ende

Alcantara, voor 98 Quentos 'tsiaers, en zijn alleen de Tollen

van 't Coren, Wijn, Olye, ende andere dinghen die den thien-

den penningh betalen, die de Meesters in vorighen tyden pla-

ghen te hebben; In dese Tollen en zijn niet begrepen de Ter-

cien noch Alcaualen, die noch buyten blyven, als op een ander

gheseyt is; Dese Meesterschappe zijn vande opperste Cruys-

heeren, van dese drie oorden, te weten, van S. lacob, Calatraua,

ende Alcantara, de welcke plaghen overste ofte hoofden te

hebben, diemen Meesters noemden, ghelijck als die oversten

van Rodes ende Malten, ofte gheüjck als van de Cloosters

ende Religieusen, met beloften van onderdanicheyt ende se-

kere puncten t' observeren, als 't oock noch huydens daeghs

is, welcker oversten plaghen te wesen (als een ampt van groo-

ten aensien ende auctoriteyt,) van des naesten bloetverwanten

des Coninghs, ofte oock wel zijn Kinderen, hebbende haer

eyghen landen, besit ende volcomen comandement ende ghe-

biet: maer de Coninghen van Spaengien hebbent metter tijdt

allencxkens onder haer ghetrocken, bedienende ofte ten min-

sten presenterende, als nu selfs, als Meesters ende oversten

van alle Cruysen, Comendorien, ende oordenen, waer van de

verpachtinghe van de selfde Meesterschappen aen hem co-

men, als boven, comt als gheseydt is. 98 Quentos.

Noch heeft den selfden Coningh verpacht de Cruyden, ende het

groenicheyt vande Weyden, vande voorschreven Meester-

schappen, om het Vee daer op te weyden, des jaers voor de

somme van 37 Quentos.

De Coningh heeft verpacht het Quicksilver van Almalen ghe-

naemt, in 't gheberghte van Sierra Morena, in 't Velt van

Calatrava, des jaers voor 73 Quentos.

De Bullen ofte aflaets Brieven vanden Paus van Roomen,

diemen noemt de Santa Crusada, gheven den Coningh jaer-

Hjcks, alle oncosten af getrocken 200 Quentos.

Het welcke ghereduceert in onse Nederlandtsche Munte, comt

te bedragen over de sesthien Tonnen schats ^^).

De rente ghenaemt Suhsidio, welcke is dat alle Priesters ofte

gheestelijcke persoonen, die eenighe benefitien ofte renten

hebben, te weten, van Kercken, Cloosteren, Cappellen, Cluy-

sen, ofte dies aenclevende, moeten een yegelijck betalen een

sekere somme, ende dat conforme zijn Stipendia Sallarijs,
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beneficie, ende qualiteyt, ende naer dat het in een yeder Bis-

dom verdeelt comt, ende dit tot hulpe vande oncosten ende

oorloghen, teghens die ongheloovigen ende Ketters, waer van

de meeste Kercken ende Cloosters met den Coningh verdra-

ghen zijn, in maniere van pachtinghe, voor een sekere somme
'tsiaers, diese hem boven alle oncosten moeten opbrenghen

ende leveren, dese Subsidio is 'teen jaer door het ander

waerdigh 65 Quentos.

Noch so gheven alle Bisschoppen ende Kercken van Spaen-

gien, jaerlijcks aen den Coningh, tot hulpe van de oncosten,

teghens d'ongheloovighen ende Ketters, 101 Quentos.

Dese rente ofte obligatie wert genaemt El Excusado, het welcke

de Paus geconcedeert ofte ghegunt heeft, door zijn Breuis, ofte

Patente Apostolica Romana, aen den Coningh van Spaengien,

soo dat de Coningh mach kiesen uyt elcke Capelle van een

yeder Kercke, een ontfangher, van die de thienden vande

Gheestelijckheyt ende Kercken ontfangen, als daer is van 't

Coren, Gerst, Wijn, Olye, etc. ende alle andere dinghen die-

men pluckt, ende wassen, ende de selfde Gheestelijckheyt ende

Kercken leveren den Coningh, boven alle oncosten vry en

vranck, 't een jaer door 't ander, de voorsz. somma van

//O Quentos.

De Myne van Guadalcana, gheleghen in 't landt ghenaemt

Estremadura, in het gheberghte van Sierra Morena, placht

te gelden, te weten, het Silver datmen daer des jaers uyt

trock, 187 Quintos: maer hoe veel dattet nu tertijt opbrenght,

en is gheen sekerheydt af: want is seer ghedebilleteert ofte

verslapt.

Alle de Landen van Spaengien gheven den Coningh jaerlijcks

van obligatie, diemen noemt de Exercitio, voor de Slaven ende

Galey-boeven, ende tot onderhout vande Galeyen

7 Quentos 750 V Maravedijs.

Die rente ghenaemt de la Moneda Forera, dat is: een Munte

ofte penningh die een yeder persoon jaerlijcks moet betalen

van obligatie, te weten, elcke heertstede seven Maravedijs

'tsiaers, 'tzy van wat conditie, ofte qualiteyt die souden

moghen wesen, welcke rente beloopt 'teen jaer door 't ander,

des jaers 6 Quentos, 656 V Maravedijs ^).

*) Spanje werd dus op ongeveer 950.000 haardsteden gerekend.
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Het ghene dat den Coningh jaerlijcks van Spaenschs Indien

compt, is de somme van 300 Quentos.

Het Coningh-rijck van Navarre gheeft jaerlijcks aen den

Coningh, de somme van 35 Quentos 500 V Maravedijs.

De Coningh-rijcken van Volenden, Arragon, ende Catalu-

nien, gheven des jaers (behalven andere diensten ende obli-

gatie,) aenden Coningh 75 Quentos.

De Eylanden van Sardinien, Majorca, ende Minorca, en heeft

de Coningh geen profijt af, omdat de renten ende incomsten

van dien ghedespendeert ende verdaen worden, in de be-

waringhe ende bescherminghe van de selfde, en somtij dts meer

van doen wesende.

Het Coningh-Rijck van Cecilien geeft den Coningh jaerlijcx

375 Quentos.

Het Coninghrijck van Napoles, 'tlandt van Pullia ende Calla-

hria, gelden jaer lijex vanalle renten voor den Coningh.

450 Quentos.

Het Hartochdom van MHanen geeft den Coningh jaerhjcx

300 Quentos.

De Provintien van Nederlandt ende Bourgongien, plaghen

te geven aenden Coningh jaerlijcx 700 Quentos ^).

Maer jeghenwoordigh in dese troublen ende gheduerighe oor-

loghe en canmender gheen claerheydt noch sekerheydt af

weten.

De verpachtinghe ofte rente van de Troefspelen van gheheel

Spaengien, gheven jaerlijcks aen den Coningh, 20 Quentos:

[142] want van elcken Troefspel datter vercocht wert moeten

geven een halven Reael voor den Coningh, ende is verpacht

des jaers voor de selfde somme 20 Quentos ^).

De Rassen ofte Lakens van Florensen, te weten, die van buy-

ten in Spaengien gebracht werden, gelden jaerlijcx van Tol,

10 Quentos: want elcke stuck Rasse ofte Laken, moet 6 Du-

caten van Tol voor den Coningh gheven 10 Quentos.

Alle dese rekeninghe van de Tollen, Alcaualen, thienden ende

derden penninghen, Chijnsen, Imposten, contributien, renten,

Domeynen, ende incomsten vanden Coningh van Spaengien,

') De grootste in deze lijst voorkomende post, meer dan 5,5 millioen gulden; en

meer dan het dubbele van het bedrag wat Spaansch Indië opbracht

!

^) Dus ruim 1 millioen „troefspelen" per jaar.



398

zijn ghetrocken uyt de registeren der respective Reken-camers

des selfden Coninghs, ende sonder eenighe veranderinghe over

gheset en getranslateert, gelijck als zy verpacht, opghebracht,

ende betaelt zijn gheweest het jaer van 1578 al eer dat den self-

den Coningh het Coninghrijck van Portugael aen hem hadde,

waeromme hier niet in begrepen en is, dan suUent hier naer in

't besonder, ende op zijn selven verhalen, als oock van hare re-

gierders, alles in 't corte vervatet, met die waerachticheydt van

dien, door informatie ende Copye der Officieren, ende bedien-

ders van des Coninghs ambten ofte Officieren, inde selfde Co-

ninghrijcken ende haer heerlijckheyden. Nu soo bedraghen in

alles de voorschreven Domeynen, renten, ende incomsten des

Coninghs, ghelijckse alles in 't particulier verclaert gaen, 'teen

jaer door 't ander te samen ghesommeert, 13 Millioenen Gouts,

ende 48 VOOO Ducaten, het welcke compt ghereduceert in onse

Nederlandtsche Munte ende rekeninghe, te weten, drie gulden

voor een Ducaet, ofte elf Spaensche Realen, de somme van

452 Tonnen schats, ende 44 VOOO Carolus guldens, van 40 groo-

ten vlaems 'tstuck 452 Tonnen schats 44 V gulden.

Het welcke is eyntelijcken de gheheele somme, ende incomste

des selfden Coninghs van Spaengien jaerlijcks, behalven Portu-

gael ende haer ghedeelte, als gheseydt is. Het welcke nu ter tijdt

oock mede den selfden Coningh is besittende, als hier naer ver-

claert sal werden.

De Coninghrijcken die vervaet zijn onder den naem van Spaen-

gien, eyghentijleken Castüien: maer in het ghemeen Spaengien

ghenaemt, zijn dese, Leon, Arragon, Castilien,Navarre,Granaden,

Tolledo, Vallenden, Sevüien, Cordoiia, Murcien, Iaën, Gallicien,

Gibraltar, Catalonien, zijn veerthien die eertijdts elck een Co-

ninghrijck op haer selven hebben gheweest, ende noch den naem
behouden. De Coninghrijcken, Provintien, ende Steden, die in

't Hof van Spaengien in eenighen dachvaert ofte vergaderinghe

van 't ghemeene landts saken haer voysen ofte stemmen geven,

en gheroepen werden, zijn dese naervolghende, te weten: De
Coninghrijcken van Leon, Sevülien, Tolledo, Granaden, Cordoua,

Murcien, ende Iaën; Die Steden, te weten, de Hooft-Steden,

welcke zijn als Bisdommen, zijn Burgos, Salamanca, Segovia,

Soria, Avila, Cuenga, Toro, Zamora, Guadalaxara; Ende die

Steden dat gheen hooft-steden noch Bisdommen en zijn, heb-

bende slechtelijcken den naem van Steden, al hebbense Mueren
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ofte gheen, diemen eygentlijcke Villas noemt, van dese hebben-

der maer twee hare voysen ofte stemmen in 't Hof, welcke zijn

Valla dolid, ende Madrid; Die ander Coninghrijcken, als Arragon,

Navarre, Valentie, ende Catalonien, etc. hebben haerUeder Vige-

roys ende Governeurs a part, houdende haer daghvaerden op

haer selven, regierende met des Coninghs advijs, ghelijck als die

van Napels, Cecilien, Milaen, etc.

Dat 3. Capittel.

Een cort verhael vande notabelste dinghen, gelegentheyt, ende

incomste van 't Coninghrijck van Portugael, eertydts Lu-

sitanea ghenaemt.

H et Coninghrijck van Portugael heeft in 't omgaens 285 my- croote van

len, te weten, byde Custe vander Zee / 35 mylen, ende te
^°'^*"^^®^'

Jandewaerts omgaende / 50 mylen ; Heeft / 7 Steden in Por- ' 7 steden

tugael en Spaengien, Cuidades ghenaemt, welcke tytel ghenighe cuidades

Steden mogen voeren, dan die hooftsteden van eenigh Bisdom, °<^^°^t' ^*'^-

ofte door particuHer gunst ende previlegie des Coninghs, alle

d'ander worden genaemt Villas, al ist schoon datse met Mueren

en Poorten omringt en besloten zijn, ofte dat zy gheen Mueren

en hebben, geliick alsser veel ziin, doch hebben evenwel den Hoe veel
° -^

'
„

,
.. Steden en

naemvan Villas; Van dese Villas, Steden, ende Casteelen, zijn- casteien

der in Portugael 470 behalven Dorpen ende vlecken, heeft 3 prin- Jonïgar

cipale Havens ofte Revieren, om Schepen te anckeren, te weten, ^iJQ-

. . Drie Re-
Lisbonen, Porto, ende Setuval, ende noch ander drie in 't landt vieren in

van Algarve, ('twelcke oock vande Croon van Portugael is,) te Portugal,

weten: Tavilla, Lagos, ende Villa Nova; De sluetel ende bescher- 3 in Aigar-

minge van de Revier ende Stadt van Lisbonen, is het CasteeP^;^ Gelegent-

Sint luliaen (vande Duytschen sint Gillis gheheeten) welcke heyt van 't

is gheleghen aende eerste passagie ende incompste van de Re- juiiaen by

[142&] vier, die ghenaemt wort Tegio, in Latijn Tagus, een van de ver- Lisbona.

maerste van gheheel Europa.

Dat 4. Capittel.

Vande lustitie ende regieringhe van Lisbonen ende Portugael.

Ten eersten het Trihunael, ghenaemt 'trelaes van 't Civil, Verhaei
'-'

,
van ver-

waer van opperste Rechter is, den Regidoer, dat is : den Re- scheyden

gierder van Coninghswegen, met noch twee andere rechters
; in^isbona.

Het Trihunael van het Crymen, ende twee Rechters, Eenen Au-
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sem
dores
noemt

diteur ofte Rechter van des Coninghs Tolhuys, ghenaemt Alfan-

dega; Een Rechter van de proprieteyten ofte eygendommen,

ende benefitien; Acht Rechters van de Weesen; Een Rechter

van de Gast-huysen; Een opperste Rechter (ghenaemt Correc-

teur,) vande dinghen ende saken van Indien, Guinea, Caho verde,

San Thome, ende BrasiUen; Van alle dese voorsz. rechten mach-

men appelleren aen het relaes van het Civil ; Het Tribunael ghe-

vande naemt van de suppHcatien, wiens Rechters ghenaemt worden

^^^^l^^^.Desemhargadores, dat is soo veel als ontlasters gheseydt, dese

barga- ^ijn van grooter auctoriteyt ende aensien, als by ons opperste [i43a]

Raets-heeren ende Presidenten; Aen dit recht comen die appel-

latien van 't Tribunael van 't Civil; Haren oversten is eenen

Desembar- genaemt, Correcteuv vande supplicatien ; Twee Rechters die ghe-

||^°^^l^"^^ naemt worden Desembargadores da Fazenda, dat is soo veel als

Curateuren ende Rechters van des Conings goederen, dese oor-

delen de rechten, ende pleyten tusschen den Coningh ende par-

ticulieren; Van dese en is gheen appeUatie; Den Raet van de

oordenen, Tribunael, Suppremo, ofte den hooghen Raet diemen

Desembar- noemt, Desembargadorcs van 't PaUeys; Tribunael van de Con-
gadores cicntie ghenaemt ; Tribunael vande Veedores da Fazenda, dat is

:

van t Pal- " '

leys. Besienders, Voochden, ofte Besorghers van des Coninghs in-

comsten ende goederen; Tribunael van des Coninghs reken-

camer, welcke staet onder de Veedores da Fazenda; Den Raet

van Staten; Twee tytelen van Hertoghen; Een van Marckgraef

;

Thien van Graven, met die qualiteyt van elck een; Die fortres-

sen der Portugesen in Africa, ofte Barbaren, zijn dese, te weten:

Tanger, Zepta, Arzilla, het Eylandt van Madera, die Vlaemsche

Eylanden, As Ilhas dos Agores ghenaemt, als daer is: Tercera,

Sint Michiel, Santa Maria, Sint lorgie. Pico, Fayael, Gratiosa;

d'Eylanden Flores ende Corvo; d'Eylanden van Cabo verde zijn,

Sint Jacob, O Fogo Mayo. Boa vista. Sant Antonio, ende Sant

Desgeiijcx Nicolaes; Arguyn een fortresse in 't landt van Guinea; De Myne

seT dfe ^on- van Sint lorgie, een Casteel aende selfde Custe van Aethiopiae;

d^r tribuyt
j^Q^.]^ aen de voorseyde Custe het Eyland del Principe, Sant

tugesen Thome, Atubon; Het Coninghrijck van Congo ende Angola,

aen de selfde Custe van Aethiopien, leyt onder tribuyt van Por-

tugael; Het Eylandt Santa Helena; aen d'ander zyde van de

Cabo de bona Esperanga, de fortresse van Sojjala; het Eylande-

ken van Mogambique; het Eylandt van Ormus, gheleghen tus-

schen Persien en Arabien ; de Stadt ende fortresse van Diu ; die

Tribunaal
van de
Veedores
da
Fazenda.

Verhael
vande Por
tugesche
sterckten
in Africa.

sitten.
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Steden ende fortresse van Daman, Bacayn, Chaul, Goa, alwaer

de Vigeroys resideren, altemael ghelegen aende custe van Indien

;

Die Steden ende fortressen van Honor, Barcelor, Mangalor, Ca-

nanor, Cranganor, Cochijn, Coulan, altesamen geleghen aende

selfde Custe van Indien, diemen heet Malahar; Een fortresse

in 't Eylandt van Seylon, ghenaemt Columbo; De Steden van

Negapatan, ende Sant Thome, aende Custe van Choramandel;

De Stadt ende fortresse van Malacca; d'Eylanden van Maluco,

te weten, Tarnate, Tydor, Banda, ende Amhoyna] Het landt ende

de Custe van Brasilien, van 500 mylen in de streckinghe, ghe-

deelt in acht Capiteynschappen ofte regieringen, van waer jaer-

hjcks naer Portugael ghebracht wert over de \S0 V duysent

Arroben Suyckers, te weten, yeder Arrobe van 32 pont; De
Haven ghenaemt de todos os Santos, ofte van Alderheylighen,

alwaer den Governuer van Brasihen hem onthout.

Die ordinarische renten vande Croone van Portugael, bedra-Hoe veel

ghen jaerhjcx over een Millioen Gout, ende 100 duysent Ducaten
; ^^^^^^^^q.

De renten ende incomsten van de Meesterschappen van de Cruys- ^^s^ van

heeren, wiens Meester ende oversten althans is de Coningh, dejaeriijcks

welcke toebehooren d'Eylanden van Agores, (ofte Vlaemsche ^ ^^ ^^'

Eylanden) Madera, die van Cabo verde, San Thome, del Principe, Renten

[1436] zijn des jaers 200 V duysent Ducaten; Die rente van de Myne, J^^i^eyden

toebehoorende het Meesterschap van de Cruys heeren van Christo piaetsen.

ghenaemt, zijn jaerlijcx 100 V duysent Ducaten; Van Brasilien

jaerlijcx 150 V duysent Ducaten. De Renten ofte Tollen vande Hoe veel

Specerien ende incomsten van de goederen van Oost Indien, vande in-

zijn jaerlijcx 600 V duysent Ducaten, dat zijn 18 Tonnen schats,
g^^^^^^^JgQ

dit is aUeenhjcken vande Tollen, vande goederen, ende waren, 'tsjaers

Tl 1 11 1) 1 , 1 • waerdich
die daer van daen comen : want alle d ander renten ende mcom- zijn.

sten, te weten, van 't landt van Indien, ende hare Steden, wort

ghedespendeert ende verdaen in bewaemisse, ende beschermin- Hoe veei

ghe der selver plaetsen, in somma dat die renten ende incomsten, jncomst^^
^

vande Croone van Portugael, ende haer ghebiet, des jaers be-
^^^^ f^°^^^^g

dragende zijn 2200 V duysent Ducaten, dat zijn 66 Tonnen waerdich

schats naer onse rekeninghe.

Itinerario V 26
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Dat 5. Capittel.

Vande jaerlijcksche oncosten van het Coninghrijck van Por-

tugael.

Verschey- ¥ ^6 soudye oftc het sallaris vande Menistren, ofte Rechters

ten °éïe^' 1 Jvan de justitie op 't vaste landt, zijn jaedijcx \00 V
Portugaei J^^duvsent Ducaten.
jaerhjcx -^

moet bèta- Van de Tencas, dat zijn giften ofte previlegien, als leenen, die

de Coningh tot een vereeringe vergunt, aen sekere persoonen als

lijfrenten, diemen ontfanght soo langhe alsmen leeft, ende ster-

ven dan weder aenden Coningh, dese zijn jaerhjcx 300 V duysent

Ducaten.

Hoe veel De luras die vercocht zijn, dat zijn eeuwighe renten, welcke

ten'tsjaersnien coopt op dcs Couincx Domeynen, Tollen, ende Rechten,
^^^^"P^'^'^ jaerlijcks t'ontfanghen, sonder te moghen lossen ofte af legghen,

ningh bèta- ende sterven op d'erfghenamen van Aver tot Aver ^), ziin des iaers
len moet. , ^- ^, , ^ /' J J

150 V duysent Ducaten.

Verschey- Tot oudcrhout vaudc fortressen ende sterckten van Africa

feT voc-r ofte Barberien, jaerhjcx 300 V duysent Ducaten.
ende van Jq^ onderhout vau viif Galeyen, i aerhicx 50V duysent Ducaten.
verschey- •' j > j j j

den din- Tot die jaerhjcksche Armade, die de vlooten ende Schepen
^ ^'^'

van Indien convoyeren, ende weder in halen 300 V duysent

Ducaten.

De Moradien, dat is ghelijck sallaris ofte tractement, die de

Coningh gheeft (tot onderhout van zijn Dienaers, genaemt Moccs

Oncosten da Caniava Cavalheiros Fidalgos, ende ander duysent tytelen,)
vant Mocos . , . i j • i • • j. i

da Cama-tot een vcreermghe, aen persoonen die hy eenige vrientschappe

c^'v^hef-
^^ bewysen, ofte vergeldinghe van eenighen dienst, ofte door

ros Fidai- guustc vau haer ouders ofte Heeren, met welcke tytelen ende
ROS.

previlegien worden ghenaemt, Dienaers van sConinghs huys,

'twelcke een groote eere is, welcker persoonen een sekere, doch

cleyne somme, van dese Moradie des jaers gheassigneert is, tot

hulpe vande Gerst ofte Haver van henlieden Peerden, al ist datse

altemet qualijc hare schoenen connen vergelden, en haer leven

geen Peerden en beryden: maer is alleenhjcken een teycken van

des Coninghs gunste ende vrientschappe, daer de Portugesen meer

moets ende roems op hebben, als op alle de weldaden vande

') D.i. „van ouder tot ouder"; later ,,van haver tot haver", en ten slotte

„van haver tot gort".
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werelt, doch is van weynich importantien, en wert seer selden

[144a] betaelt, beloopt des jaers de somme van 80 V duysent Ducaten.

De oncosten ende behoeftinghe voor des Coninghs van Por-

tugaels camer ende huys dienste, is ordenarijs des jaers 200 V
duysent Ducaten, 'twelcke placht verpacht te wesen, gehjck alst

noch huydens daeghs is, met de costen ende tafel des Cardinaels,

Don Alberto van Oostenrijck, Governuer van Portugael.

Tot onderhout vande fortressen ende sterckten, van 't Co-

ninghrijck van Portugael 200 duysent Ducaten. Oncosten

In somma dat de voorschreven oncosten te samen beloopen, sterckten

des jaers / 680 V duysent Ducaten.
gae/°''*""

Dat 6. Capittel.

Vande Stadt Lisbonen.

Hoe veel

Lisbona heeft 32 Parochie Kercken, en over de / / duysent kercken

_,-. 1 T ^i^de huy-
Huysen, waer in zijn over de 20 duysent woonplaetsen, dit sen in us-

is te verstaen behalven 't Hof ende haren aencleef ; heeft ,

°^,^ ^^\^'

tGnetal

over de / 20 V duysent menschen, waer onder meer als / O duysent van de

Swarten ende Slaven zijn, dit alles na aenteyckeninge, ende die in Lisbone,

memorialen der Pastoren vande Parochie Kercken, 'twelcke zy ^^^^^^^^^^^^

eens 'tsiaers zijn verobligeert te doen, een yeder in zijn quartier, ke ende

ende Pastorie, alle het selfde is noch uytgesondert, der geender persoonen,

die 't Hof volghen, ende die vande Cloosters ende Conventen,

Gasthuysen, ende andere Godtshuysen, als oock den reysenden

ende vreemden Man, die gaet en comt : want de Stadt is vol van

Cloosters, Conventen, ende Godtshuysen, so datse in 't begrijp

te samen, so veel beslaen souden, als de Huysen vande Stadt;
^^^ ^^^^^_

Nu van ander by Kercken, Cluysen, en Cappellen, van lieve baer ghe-

Vrouwen ende Santen, dat gheen parochien en zijn, zijnder socioosters

veel datse ontelbaer zijn; de Stadt heeft over de 350 straten,
^^ l^'''°^^-

-•

• j- 1 350 straten

behalven dwers straten ende steghen, en straetgiens die gheen in Lisbona.

duer ofte uytganghen en hebben, die seer ende ontallijcke

veel zijn.

Dat 7. Capittel.

Een cort relaes van de Coninghen van Portugael, tot op Phi-

lippus, Sone van Carolus Quintus, Rooms Keyser, die

't nu jeghenwoordigh onder zijn gewelt en gebiet heeft.
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Don Afon-"¥ Xen ecrsteii Coningh van Portugael is gheweest eenen Dow

Conin'^h^ I gAfofigo HenHqucs, Sone vanden Grave Don Henrick, welcke

van Portu-^£ ^was (als die Cronijcken vermellen,) Sone vanden Hertoge

Van wie van Lottrijck, andere meenen van den Coningh van Hungarien,
dese Co- ^q^.]^ j^g^ sekcrste is te wesen van Lottrijck; den selfden ^) souden
mngh afge-

. o • r
comen is. gecomcn wcsen in 't Hof vanden Coningh van Spaengien ofte

Castilien, om hem uyt een yver van 't gheloof t'employeren,

teghens d'ongheloovigen ende witte Mooren, ofte Mauritianen,

die doen ter tijdt noch het meestendeel van Spaengien, ende

Door wat 'tgeheele land van Lusitania (nu Portugael) besaten, met een

™y^len^^tdaghelijckse oorloghe, tegens de Christenen van Castihen, ende

99^^°g- die by Hggende contreyen, in welcke oorioghe hy hem soo wel

comen is. ocffendcn, met soo veel Ridderhjcke feyten, dat hem den Co-

ningh nieuwers met wist te betalen, als hem te vereeren met zijn

Dochter ^) int houwchjck, ende tot een houwehjcx goet, het

landt van Lusitania ^), ofte Portugael, te weten, 'tghene dat

zyder af geconquisteert hadden, met alle 'tgene dat hyder dan

noch meer mochte toe cryghen, ende worden ghenaemt Graef

Opwattijtvan Portugael; ende de voorsz. zijn Sone Don Afonge *), werde

Can ^A°on- geboren in 't jaer 1094. den wekken 'tmeestendeel van Portu-

Qo ghebo-gg^gi vande Mooren ofte Mauritianen af gewonnen heeft; naer

de doot van zijn Vader worden genaemt Prince, 27 jaren lanck,

welcke tytel in Spaengien niemant en mach voeren, dan alleen-

wanneer Hjck dcs Coninghs ccrstc gheboren Soon, ende erfghenaem van

tot^ Co- 't Coninghrijck, ende wesende van 45 jaren, worden voor Co-

SSont we?-
iiingh ghecroont, door previlegie ende gunste vanden Paus van

de. Roomen ^), van dien tijdt herwaerts, so is Portugael een Coningh-

rijck gheworden; Desen eersten Coningh heeft getrout, wesende

van 52 jaren, ende genereerde een Soon ende drie Dochters, hadde

noch behalven dese een Soon ende Dochter Bastarden, heeft

Wanneer ghercgcert 46 jaren, is overleden in de Stadt van Coymbra, leyt

ven.^endT bcgravcn in 't Clooster van Santa Crus, 'twelcke hy selver ghe-

b?CTaven sticht haddc, als oock die Cloosters van Alcobaga ende Sant

is. Vincente buyten Lisbonen, ghenaemt San Vincente de fora.

*) N.I.: Hendrik, de zoon van Hendrik en Sybille van Bourgondië (Lotharingen,

Lottrijck). ') Zijn natuurlijke dochter Teresa.

') Een landstreek tusschen Taag en Minho, toen nog tot Galicië behoorende en naar

de havenstad Portucale (Oporto) genaamd Portugal.

*) D. Afonsol (11 39-' 85).

*) D. Afonso kocht zijn door Castihë betwiste onafhankelijkheid door een jaar-

lijksche schatting aan den Paus, die scheidsrechter was.
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Desen Coningh heeft de Stadt van Lisbonen aldereerst ge-

wonnen, vande Saracenen ofte Mauritianen, door hulpe ende wie Lisbo

bystant van de Duytsche ^) Natie, welcke aldaer by gheval vande "^L-

met een vloot Schepen (door het weder ghedwonghen wesende) racenen ge-

in quamen gheloopen, om daer naer henlieder reyse te vervoor- heeft.

deren naer 't Heyligh landt, daer zy (om 't Christen gheloof te

vermeerderen) uyt een yver nae toe trocken, dencke gheweest

is ten tyden van de overwinninghe vande stercke ende gheweldi-

ghe Stadt van Damyate ^), daer hem die van onse Vaderhjcke Hoe, ende

Stadt Haerlem soo vroomdadigh thoonden, als die teeckenen ^^^^ j^^^j..

soo van 't Sweert ende 't Wapen, noch geduerende genoech be- ^^^ ^^er
^ " " wapen ge-

tuyghen, ende over al oircont is; alhier gecomen wesende, ten cregen heb-

tj^den dat de voorschreven Coningh besich was, inde belegerin-

ghe vande voorsz. Stadt Lisbonen, ende onderstaen hebbende

datse uyt een yver alleenüjcken ghecomen waren, om haer teghens

de ongheloovighen ende ghemeene vyant aller Christenen t'em-

ployeren, heeft haer vrienthjcker versocht ende ghebeden, ghe-

sien dattet God gelieft hadde aldaer te arriveren, in so bequamen

tijt, om soo 't scheen hem te moghen assisteren, haer vermanende

datse hen alhier soo wel (als in 't heylich landt daer zy heen

wilden) consten besteden, om 'tgheloof te vermeerderen, ende

d'ongheloovighen te vernielen, ende wel gheluckende, (ghelijck usbona

zy niet en twyfelden, met haerlieder hulpe de victorie voor ge- nomen.^
^'

wis hielden,) mochten alsdan noch evenwel haer voorghenomen

reyse vervoorderen tot Gods ende haer eere, 'twelcke zy eynt-

Hjcken hem verwüüchden, en hebben hen so dapperhjck en

mannehjck gequeten, datse niet alleen Lisbonen en veroverden:

maer noch veel ander plaetsen, daerenboven stellende den Co-

ningh in zijn volcomen besit ende eere, door welcke vrywiUigen

dienste hem den Coningh verobHgeert vindende aende selfde De Duyt-

Duytsche Natie, heeft hem willen (in recompense) versien voor ghen*^ Zt

haer ende huere naecomehnghen, der selver Natie, met veel ende
j^°°J^ dienst

besondere previlegien ende vrydom, boven alle ingheboren ende veel previ-

naturelen van 't landt, ordinerende voor hem ende zijn naecome-

linghen, voor een eeuwigh en de onveranderüjck Edict, dat van

*) Friezen en Vlamingen namen deel aan den tocht; zie de Inleiding.

') Lissabon werd in 11 47 met hulp van Nederlandsche en Engelsche kruisvaarders

door de Portugeezen op de Mooren veroverd. In 1217 werd Koning Afonso II van

Portugal, in zijn strijd tegen de Algarven, door Graaf Willem I van Holland onder-

steund; dezelfde die in 1219 Damiate veroverde. Jan Huyghen maakt hier dus van

twee expedities, waartusschen een tijdsverloop van 70 jaren ligt, één.
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dien tijt voortaen, alle de gene die van Duytsche natie in zijn

land begheren te woonen, ofte traffijcqueren, genieten souden [i 450]

veel previlegien,liberteyten ende voordeels, te weten, ysent ^) ende

vry van alle Imposten ende Chijnsen, van alle het gene datse voor

henlieder persoonen, huysen, ende familie van doen hebben, te

mogen draghen soodanighen cleeren ende juweelen, ende van

soodanighen stof alst hen gelieft, als oock henlieder huysvrou-

Wetten in wen ende familie, al zijnse schoon Portugesen, twelcke d'inge-

van cleeren boien veiboden is : want hebben een Loy ende Wet van de ha-

draghen'
byten, ende daer stof toe, een yegelijck naer zijn qualiteyt. Item

moet. te mogen gaen by nacht ende ontyden alst hen te pas comt, met

vijf ofte ses Dienaers, met licht ofte sonder licht, ende met soo-

danighe wapenen en geweyr alst hen belieft, 'twelcke d'inghe-

boren in gheenderley manier toeghelaten wert; Gheen justitie in

Veel heer- hare huysen te mogen yemant reprehenderen, ofte over haer

viiegien recht ende vonnis wysen, 'tzy van wat saken dattet zy, uyt ghe-

deei Tande ^^^^^ Crimine lese Mayestatis, dan alleenlijeken hueren Rech-
Duytschen. ^er, namentlijcken vanden Coningh daer toe gheordineert, die

ghenaemt wordt, luis dos Alemaijns, ofte der duytscher Rech-

ter. Item dat hare huysen niet en mogen genomen worden, 'tzy

eyghen ofte ghehuert tot dienste vanden Coningh, ofte zijn Hof,

gelijck alle d'ander onderworpen zijn, oock en mogen niet ghe-

dwonghen wesen tot eenighen dienst ofte ampten van 't landt

ofte sConinghs, gehjck als de ingheboren, nochte ghestelt op

eenighe contributien, tot bescherminghe ende noot van 't ghe-

meene welvaert ; Door 't landt reysende moeten voor ^) alle Man
ghedient en gerij ft worden, voor haer geit, ende noch andere dier-

ghelijcke veel puncten meer, die alle te lanck souden vallen om
te verhalen, hebbe alleenlijck mentie ghemaeckt van de princi-

paelste, ende sommighe uyt ghenomen in 't cort, om daer door

te bethoonen (als henlieder eyghen Cronijcken verhalen) door

De geghe- wiens ende met wiens hulpe de Portugesen besitten, het gene
ven previ-

legien wor- zy huydeus daeghs bewoonen, dese previlegien werden noch

peiijck^^on- (^^^ oock altoos) sonder eenighe feyl scherpelijck onderhouden,
derhouden. ende vau alle Coninghen onwederroepelijck gheconfirmeert zijn

gheweest, ende noch daghelijcks vermeerdert, door daghelijck-

sche weldaden die zy vande selfde Natie ontfanghen, als sulcks

ghenoech oircont is ^).

') Port. isento ^ vrijgesteld; isengao = vrijstelling. ') Lees: door.

^) Zoo wordt begrijpelijk hoe, in Jan Huyghens tijd, tal van jongelieden uit de
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Don Sancho'^), Sone vanden bovengenoemden Coningh, was Don San-

den tweeden Coningh van Portugael, worden gheboren in 't jaer coningh
^

/ 154 ende voor Coningh ghehult, wesende van 31 jaer, heeft ghe- '^^^^
Portu-

hadt onder Sonen en Dochteren /5 Kinderen, ende regheerden

27 jaer, is overleden inde Stadt van Coymbra, in 't jaer 1212 we-

sende van 58 jaer, leyt begraven in 't Clooster van Santa Crus,

by zijn Ouders.

Don Ajonso, den tweeden 2) van dier namen, ende den der- Don Afon-

den Coningh van Portugael, worden ghehult voor Coningh, we- ^"^^^j^^"^*^®

sende van 25 jaren, heeft ghehadt twee Sonen, in zynen tijt waren

die Santen, te weten, Dominicus, Francisciis, ende Antonius ^),

is overleden in 't jaer 1223 ende leyt begraven in 't Clooster van

Alcohassa.

Don Sancho Capello *), Sone vanden voorschreven Don Afongo, Don San-

den 4 Coningh van Portugael, worden ghehult, wesende van / 6 \q ^e 4 cV
jaren, ende is overleden in de Stadt van Tolledo, in 't jaer 1247^^^^-

ende leyt begraven in de groote Kercke.

[1456] Naer 't overlyden van desen Don Sancho, worden voor Co- De Broeder

ningh ghecroont zynen Broeder, de Graef van Bolongien ^),cho Capêi-

ende was den vijfden Coningh van Portugael, heeft geregneert
j?^

J^^^®

31 jaer, is overleden in Lisbonen, in 't jaer 1279 leyt begraven

in het Clooster van Alcobassa.

Don Denijs^), Sone van desen overleden, worden voor Co- Don Denijs

ningh ontfanghen in I^isbonen, wesende van 18 jaren, ende wasconingh.

den 6 Coningh van Portugael, heeft gheregneert 46 jaer, is over-

leden inde Stede van Sant Arein '), in 't jaer 1325 den 20 lanua-

rijs, wesende van 64 jaer, leyt begraven in 't Clooster van Olivel-

las, 'twelcke leyt ontrent twee mylen van Lisbonen, dat hy in

zijn leven gesticht hadde, was ghetrout gheweest met Dona Ysa-

bels. Dochter van Don Pedro, Coningh van Arragon, de welcke

althans ghecanoniseert is onder de Santen, haer begraeffenis is

Nederlanden zich naar Portugal voelden aangetrokken om daar den handel te lee-

ren en er zich te vestigen!

1) D. Sancho I, 1185-1211.

2) D. AfonsoII, 1211-1223.

') Domingo de Guzman 1170-1221; Franciscus van Assisi 1182-1226; Antonius

van Padua 1193-1231. Alleen deze laatste was een Portugees, geb. te Lissabon.

*) D. Sancho II, als monnik overleden.

») D. Afonso III 1248-1279.

•) D. Denizl, 1279-1325.

') Santarèm.
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inde Stadt van Coymbra, 'twelcke zy ghesticht heeft ^), alwaer

'tlichaem veel mirakelen doet.

Don Afon- Naei desen heeft gheregneert zijn Sone, Don Afongo ^) o Bravo,

venste Co-
^^^ ^^ ^^^ stouten geseyt, worden gehult voor Coningh in de stadt

ningh- van Sant Arein, wesende van 35 jaer, ende den 7 Coningh van

Portugael regneerden 3/ jaer, is overleden binnen Lisbonen, inde

Meymaent van 't jaer 1356 leyt begraven in het groote Choor

van de groote Kercke ; Desen heeft de Mauritianen, ofte Mooren

van Salado ^) overwonnen, in asistentie vanden Coningh van Cas-

tüien.

Don Pedro Zijn Sone Don Pedro *), is gheweest den 8 Coningh van Por-

coiüngh.^ tugael, heeft het landt gheregiert met goeder justitie ende vrede,

is overleden in 't jaer 1366 ende leydt begraven in 't Clooster

van Alcobassa, hadde eenen Soon, met namen Don Fernando,

ende al eer hy getrout was, hadde twee Sonen van Dona Ynes,

ofte Angniet de Castro ^), te weten: Don loan, ende Don Denijs.

Don Ferdi- Naer het overlyden van desen Coningh, is ghehult den voorsz.

^ll^endf^ Don Fernando ^), ende was den 9 Coningh van Portugael, troude
Coningh. jj^g^ Dona Lianor Gonsalues Telles, de welcke hy met ghewelt

nam van haren Man, Lorenga Vaaz da Cunha, dieder met ghe-

trout was, hem uyt het landt bannende, was (behalven dat)

groot vrient van zijn Ondersaten, ende te straffen alle quaetdoen-

ders, ende Vagabungos, ofte Landtloopers, heeft gheregneert / 7 ja-

ren, is overleden in 't jaer / 383 wesende van 43 jaer, leydt begraven

in het Choor van San Franciscus, inde Stede van Sant Arein.

De Coning Naer de doot van desen Don Fernando, is ghecomen uyt Cas-
van Casti- .,. , ^ . , t-. ^ •• tt t-. ti
lien trecttihen den Conmgh Don loan, met zijn Huysvrouwe Dona Bea-

gad omïê^^*^ ')> om de Croone van Portugael t'aenveerden : maer den
Croon aeng^Lstart Sone vau den Coningh Don Pedro, ende Broeder der
te vaerden °
met ghe- overleden Coningh Don Fernando, heeft hem daer tegens ghe-
welt.

1) Vermoedelijk bedoeld: in het klooster van S. Clara, hetwelk zij gesticht heeft.

De stad Coimbra bestond reeds in den Romeinschen tijd: Conimbriga.

2) D. Afonso IV, 1325-1357.

') Lees: in den slag aan de Salado (1340).

) D. Pedro I, 1357-1367.

') Inêz de Castro, in 1345 heimelijk met den Infant D. Pedro gehuwd, in 1355 op

last van Affonso IV vermoord.

*) D. Femao I, 1367-1383. Hij was de laatste koning uit de mannelijke lijn van

zijn stamhuis.

') Dona Brites, eenige dochter van D. Femao I, verloofd met een zoon van Juan I

van Castihë, die, op grond van de beschikkingen van den overleden koning van Por-

tugal, aanspraak maakte op de kroon.
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stelt ^), ende heeft den Coningh van Castilien met alle zijn macht Teghen-

verwonnen, in een Veltslagh, op 't Velt ghenaemt Sint loris.^QoSogh^^^

alvvaer hy tot een eeuwighe memorie deser victorie, ghesticht p^^
^°°

heeft een Rijck ende gheweldich Clooster, het welcke hy noem- gen desen

den 'tClooster vande Batalie ofte Velt-slagh, om dat hy op deetT^"^^
'

selfde plaets d'overhandt teghens de CastiHaenders behouden

hadde ^) ; Desen voorsz. Bastart Sone Don loan, worden ghe- Don joan

[146a] croont ^), ende wasden 10 Coningh van Portugael, wesende vannLgh! °

38 jaren, heeft gheleeft 76 jaer, is overleden den 14 Augusti,

Anno 1433, leydt begraven in 't selfde Clooster vande Batalie,

dat hy gesticht hadde; Desen Coningh heeft de fortresse ende

Stadt van Septa ^) ghewonnen, van de Mauritianen, in Bar- Don loan

barien ofte Africa, ende was Vader van die Infante Don Fernando, ^^^\ ^^^^

die als nu voor Santo ghecanoniseert is, inde Catalogo vande Septa.

heylighen ^).

Naer hem heeft geregneert zijn Sone Don Duarte^), ofte Don Duar-

Eduart, ende was den / / Coningh van Portugael, heeft gheleeft coning
'

'

42 jaer, waer van 5 jaer regneerden, is overleden in 't Palleys

van 't Convent van Thomar, in het jaer 1438 leyt begraven int

Clooster van de Batalie.

Don Afonso, Sone van den voorsz. Coningh, is gheboren in Don Afon-

Sant Arein, in het jaer 1432 ende om dat hy maer 6 jaer out was, coning.

als zijn Vader storf, so regierden in zijn plaets zynen Oom, die

Infante Don Pedro '), tot het jaer van 1448 doen werden den-

selfden Don Afonso ^) het reglement over ghelevert, ende was

den 12 Coningh van Portugael, is overleden in Sant Arein,

inde selfde Camer daer hy gheboren was, den 28 Augusti 1481

.

Leyt begraven by zyn voor Ouders, in 't Clooster vande Batalie.

*) Hij was door de Portugeezen tot regent gekozen en gaf voor te strijden voor

de rechten van de zoons van Pedro I en Ines de Castro, die in Castilië door D. Juan
gevangen werden gehouden.

2) De slag bij Aljubarrota. (14 Aug. 1385).

') Door de Portugeesche Cortes tot koning gekozen, nadat de aanspraken der

zonen van D. Pedro I en Inês de Castro ter zijde gesteld waren. Hij regeerde, als D. Joao

I, tot 1433.

*) Ceuta; veroverd in 1415. Die verovering werd het begin der Portugeesche ex-

pansie over andere werelddeelen.

*) D. Femao, als gijzelaar in handen van de Mooren achtergelaten na een mislukten

aanslag tegen Tanger (1437) en door hen ter dood gebracht toen de Portugeezen de

gemaakte overeenkomsten niet nakwamen.
•) D. Duarte I, 1433-1438.

') Regent van 1438 tot 1446.

«) D. Afonso V, 1446-1481.
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Don loan Naer zyn overlyden heeft geregeert zynen Soon, Don loan

de /?°Co^de groote ghenaemt, den 2 van desen name, ende was den \3

ningh. Coningh van Portugael ^), worden gheboren te Lisbonen den

4 Meye Anno \45S desen heeft in 't openbaer, ende met ghewesen

vonnis, doen onthalsen Don Fernando Hertoch van Berganga,

te weten: op de merckt vande Stadt Evora, den 21 lunij Anno

1483 ende heeft met zijn eyghen handt, met een Pongiaert ghe-

doot Don Domingos, Hertoch van Begia, Broeder van zijn Huys-

vrouwe de Coninginne, Dona Lianor, doende terstondt roepen

Don Manoel, Broeder vanden voorsz. Hertoch, hem assignerende

'tselfde Hertochdom, met alle zijn toebehoort, heeft gheleeft

40 jaren, is overleden t'Aluor in 't Bat, den 25 October An. 1495

leyt begraven in 't Clooster vande Batalie, by zijn voor Ouders,

Don Ma- Dcur 't Testament van desen Coningh, so is voor Coningh
noel wcrt
duerTesta-ghehult den Hertogh van Viseu, ghenaemt Don Manoel ^), ende

Sngh.'^was den 14 Coningh van Portugael, worden gehult in Alcacer

De Co- do Sal, den 27 October An. 1495. Desen Coningh heeft in alle zijn

"JJ^^^^j^^Coningrijc, alle de loden doen Christen doopen, soo met haren

den in zijn wille als oock tcgcus haren danck, om haer goet niet te verhesen,

pen. in 't jaer 1499 ende dede alle de Mooren ofte Mauritianen (die

te Lisbonen buyten de Poorte van Moreria woonden) uyt jaghen,

waer van de Poorte noch huydens daeghs d'en naem behouden

heeft; inden selfden tijdt van desen Coningh, soo isser te Lis-

bonen een rumoer op ghestaen van de Ghemeente, teghens de

Een ru- nieuwe Christenen, ofte de ghedoopte loden, soo dat zy daer

de°^ nieu^'^ etlijcke honderden doot smeten, so Mans, Vrouwen, als Kinde-

loden^^*^^
ren, haer verbrandende, en andere duysent schandalisatien aen-

doende, beroovende hare huysen, winckels, ende goederen, waer

De oproer- van de Coningh groot ondersoeck dede, van dieder de principale

werdTn oorsake van waren, ende dede dapper castigeren, waermede alle

ghestraft. dinghen weder ghecesseert wert,

Dees heeft Desen Coningh heeft oock aldereerst ontdect ende ghecon- [i46&]

indiaen-^ quisteert door zijn Capiteyns, de landen ende vaert van Oost
sche vaert Indien, ende die Orientaelsche contreyen van de Specerien, als

etc. oock de Havens ende wech van Paep Jans landt; Van ghelijcken

fchevden^
heeft gheconquistccrt die Steden ende fortressen van Saffijn,

piaetsen in ende AzawioY in Africa, is overleden te Lisbonen, op den dagh

1) D. JoaoII, 1481-1495.

2) D. Manuell, 1495-1521.
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van Santa Luzia, Anno 152\, leydt begraven in 't Clooster van indien ge-

Betlehem, van de Duytschen Rostiers ghenaemt ^). ll&X^^'

Naer het overlyden van desen, heeft geregneert zijn Soon Don Don loan 3

loan tercero^), ofte de derden van dien name, ende was den*^? '^ ^°'
'' ' ningh van

15 Coningh van Portugael, worden gheboren inde Maent lunij, Portugaei.

Anno 1502 inde Stadt van Lisbonen, alwaer hy ghehult wert

voor Coningh, in het jaer 1521 was sachtmoedigh, goedertieren, Duechden

milt, seer groot vrient, ende toeghedaen de Religie ende Gheeste- coningh!^

lijckheydt, als oock de Studiën, heeft gheordonneert de Univer-

siteyt van Coymbra, ende ander Collegien, is overleden den

// lunij An. 1557 leydt begraven in 't Clooster van Bethlehem

ofte Rostiers.

Naer zijn doot worden voor Coningh ghehult. Don Sebastiaen ^), Don Se-

ende was den / 6 Coningh van Portugael, dese was Sone vande
de^^jé^'^co.

Prince van Portugael, Sone vanden voorsz. Coningh Don loan, ningh.

welcke ghetrout was by leven van zijn Vader, met Dona loana,

Dochter van onsen Keyser Carolus Quintus, ende Suster vanden De Co-

Coningh van Spaengien, Don Philippe, dese Prince overleef, ^rout de

blyvende zijn Huysvrouwe bevrucht, van desen Don Sebastiaen, ^°^^q^j.q.

die naer het overlyden van zijn beste Vader wert ontfanghen voor lus Quin-

Coningh van Portugael, worden gheboren op den dagh van Sint

Sebastiaen, in het jaer 1 553 is ghepasseert met een groote Heyr-

cracht naer Africa, om dat te conquisteren, in het jaer 1578

alwaer hy met het meestendeel van zijn volck gheslaghen wert,

ende de over ghebleven ghevanghen, van de Mooren ofte Afri-

canen *),

Naer dit verlies, ende doot vanden voorschreven Don Sebasti- De Cardi-

aen, worden in Portugael ghehult den Cardinael Don Henrick ^)
, Henrick ; 7

welcke was out Oom vanden voorschreven Don Sebastiaen, ende van^Portu-

was den / 7 Coningh van Portugael, ende is overleden in het jaer g^ei.

1580 latende in zijn Testament voor erfghenaem, den Coningh

van Spaengien, Don Phelippe, als Successeur ende rechte naerco-

mer van de Croone van Portugael: want zijn Vader Carolus Quin-

tus, was ghetrout met die outste Dochter van de Coningh Don
Manoel, welcke was de Moeder van Don Phelippe, ende Suster De Co-

') Betlehem, thans Belén, ligt aan het Praia de Restelo (= „hekelstrand"), waar-

van Rostiers wel een verbastering zal zijn.

") D. JoaoIII, 1521-1557.

») D. Sebastiao, 1557-1578.

*) In den slag bij Alcazar-Kebir, 1578.

') D. Henrique, 1578-1580.
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ningh van van dc gTOot Vader van Don Sebastiaen, ende vanden boven ge-

wert°by° noemden Don Henrick, al hoe wel dat daer noch een Broeder

d^^Te™ Co-
^^^^^ geweest, vanden selfden Don Henrick, met namen Don

ningh. Lutjs, die naer zijn overlyden achter liet een Sone, met namen

eelen'^hef-
-^^^ Antonio, welcke was Prior de Ocrato, van de Cruys-heeren

fen Don van sint lans oorden, den welcken de Portueesen voor Coninerh
Antonio ° °

voor Co- op hieven : maer door de groote macht ende het ghewelt vanden

Door wat
^oningh van Spaengien, die het meestendeel vanden Portuge-

middei de schen Adel om ghecocht hadde, soo dat hy eensdeels met giften

vanSpaen- en gheschencken, ten anderen met cracht en ghewelt, 't Coningh-

gad^nder^y^^ onder zijn gewelt creegh, hebbende den voorschreven Dow [i 47a]

zijn %e^e'^^ Antonio verdreven i), is in persoon ghecomen in Portugael, in

het jaer van 158\ alwaer hy ontfanghen ende ghehult is gewor-

den, (te weten: binnen het Clooster van Thomar,) van de drie

Staten van het Coninghrijck (als daer is de Gheestelijckheydt,

den Adel, ende de Procureurs van de Steden, voor de Ghemeen-

te,) voor Coningh ^) ende Wethjcke erfghenaem van de Croone

van Portugael, ende is den 18 Coningh van Portugael, die huy-

dens daechs regeert, waer mede de Croone van Portugael ghe-[i47&]

comen is aen die van Castilien ofte Spaengien, hebbende gheduert

442 jaer, onder seventhien Portugesche Coninghen, de welcke

haren oorspronck ghehadt hebben (als voren gheseydt is,) van

de Hertoghen van Lottrijck, ende Coninghen van Castilien, ende

is weder ghekeert, ende ghestorven op die Hertogen van Lottrijck,

ende Coninghen van Castihen, ofte Spaengien, etc.

FINIS.

*) Als balling in Frankrijk gestorven. Hij is de vader van den Kroonpretendent

Manuel (II) die een zuster van Prins Maurits huwde.

^) Zoo eindigt Jan Huyghen zijn Reysgeschrift met hetzelfde onderwerp waarmede

hij zijn Itinerario begon, d.i. : de door hemzelf bijgewoonde intocht van Philips II

in Lissabon.
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DESE NAVOLGHENDE CAERTEN MOETEN
GHEBONDEN WESEN IN D'ITINERARIO OFTE 'T

EERSTE DEEL VERHAELT, OFTE OOCK WEL IN 'T
TWEEDE DEEL INT REIJSGHESCHRIFT BIJ DE

navigatien, nae 't ghelieven vanden

cooper byde aangewesen pagien

ofte foliën, als volcht. ^)

De generale Caerte vande gantsche Werelt inde Itine-

rario pag. 4

Ofte int Reijsgheschrift vande Navigatie 14

De Caerte van C. de bona Esferanga af, tot by 't Roode
Meer toe, inde Itinerario 6

Ofte int Reijsgheschrift vande Navigatien 24

De Caerte van 't Roode Meer af de Custen naer Ormus,

Indien, Seylon tot Bengalen toe, inde Itinerario 10

Ofte int Reijsgheschrift vande Navigatien 26

De Caerte van Malacca, Sumatra, d'Eylanden van lava,

Maluco, Phülippinas ende lapon, etc. inde Itinerario 22

Ofte byde Navigatien vant Reijsgheschrift 38

De Caerte van Guinea, Angola totte C. de boa Esperan^a

toe, 160

Te weten achter den tytel van de deschriptie van An-
gola en Guinea, die terstont nae de Itinerario volcht.

Ofte byde Navigatie vant Reijsgheschrift. 1 24

De Caerte VdiUde Antillas ofte voor-eylanden van Spaens
Indien ende Brasilien, voor de beschryvinghe van

America, die terstont nae de deschriptie van .4 wg'o/a

volcht, te weten achter den tytel, ofte inde Navigatie

vant Reijsgheschrift 1 12

1) De nummers der pagina's zijn die der oorspronkelijke uitgave.
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REGISTER OFTE TAFEL VANT REYSGHE-
SCHRIFT OFTE DE NAVIGATIE DER PORTU-
GALOYSERS ENDE SPAENGIAERDEN, VAN DIE TOT
huydens daeghs bekent ende ontdect zijn. ^)

1. Vande Derouten ofte Coursen vande voyage van Portugal

nae Oost Indien, pag. 15

2. Roteiro ofte Deroute, dat zijn de coursen vande vaert van

Oost Indien, uytghetrocken ofte gheappoincteert door des

Conincks Piloot, Diego Afonso Portugees, pag. 19

3. De Navigatie vande C. das Correntes, nae de droochten ghe-

naemt Os Baixos da ludia, en van daer nae Mozambique,

pag. 26

4. De Navigatie van Mozambique, naer Indien toe, pag. 28

5. Deroute ofte de Navigatie ende coursen van Lisbonen nae

Oost-Indien gheapoincteert door des Conincks Stuerman,

Vincente Rodriges de Lagos, Portugees, pag. 30

6. Om met dese schepen te seylen van Goa na Cochijn toe,

pag. 38

7. Deroute ofte de coursen vande Navigatie van Cochijn na

Portugal, beschreven door den selfden Piloot, Vincente Ro-

driges de Lagos, pag. 39

8. De Coursen ende Navigatie van Indien, nae de Cabo de boa

Esperanga toe, door een ander Portugesche Piloot ofte Stuer-

man aengheteijckent, pag. 44

9. De Navigatie vande Monte Delijn nae Portugael, 'twelckis

den voornaemsten berch, gelegen in Indien, te weten, op de

Custe van Malabar, 6 mylen van Cananor noordwaerts ende

van Goa 61 mylen zuydtwaerts, pag. 47

10. Vande rechte teijckenen ende kennisse vande Cabo das Cor-

rentes, ende d'Eylanden As Ylhas Primeiras, van alle de

Havens ende Custe tot Mozambique toe, pag. 50

1 1 . Deroute ofte de Navigatie ende coursen van uyt Indien nae

Porto piqueno de S. Tiago, (dat is de kleyne haven van S.

lacob, 'twelcke de mont vande Revier Ganges is) gheleghen

in 't Coninckrijck van Bengalen, pag. 56

12. Een ander deschriptie vande selfde vaert ende coursen van

Indien nae Porto piqueno, ofte de kleyne Haven van Ben-

galen, door een ander Piloot aengheteijckent, breeder ende

*) De nummers der pagina's zijn veranderd in die van deze uitgave.
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correcter verhaeit, met alle de gheleghentheyt ende strec-

kinghe van dien, pag, 61

13. De Navigatie van uyt Indien nae de Haven van Aracan toe,

'twelcke den selfden wech is diemen doet nae de Porto grande,

ofte groote Haven, gheleghen int landt van Bengalen, pag. 69

14. De Navigatie ende Coursen van uyt Indien nae de Haven
van Martavan toe, gheleghen int Coninckrijck van Pegu met
alle de gheleghentheyt van dien, pag. 70

15. Deroute ofte de Navigatie van Cochijn uyt Indien na Ma-
lacca toe, pag. 73

1 6. Een andere breeder verklaringhe vande Navigatie ende cour-

sen om te seylen van Goa uyt Indien, na Malacca met alle

de streckinghe ende gheleghentheyt, pag. 74

17. Om te seylen van Ptdo Sambüao af door 't groote Canael

na Malacca toe, pag. 78

18. Deroute ofte de coursen vande Navigatie van Malacca naer

Goa, met aUe de streckinghe ende gheleghentheyt van dien

op 't breest verklaert, pag. 79

19. Beschryvinghe van alle de havens, plaetsen, custen ende

droochten vande oost ende zuydt zyde van 't Eylandt Seylon,

met haer hoochten, coursen, streckinghe ende gheleghent-

heyt van dien, met die Navigatie daer langhes heen tot die

fortresse van Columbo toe, daer die Portugesen haer resi-

dentie houden, pag. 91

20. De Navigatie ende rechte coursen van Malacca af, nae Ma-
cau in Chyna, met alle die gheleghentheyt vande selfde vaert,

alles int breedt ende op 't correctste aengewesen, pag. 94

21. De Navigatie ende coursen van uyt het Coninckrijck van

Sion nae China toe, met die gheleghentheyt van dien, pag. / 2 /

22. De Navigatie ende coursen van 't Eyland Pulo Condor af

tot die Haven van Sion toe, pag. 124

23. De Navigatie ende coursen vandehaven van Camboja af, tottet

Eylandt van Pulo Tinton ende die Pedra branca toe, pag. / 27

24. De Navigatie ende coursen uyt de haven van Macau in

China, nae 't Eylandt van Pulo Timon, ende die straet van

Sincapura toe, pag. 128

25. Deroute ofte de Navigatie ende coursen van Malacca af nae

Sunda toe, gheleghen in 't Eylandt van lava major, met aUe

de gheleghentheyt ende streckinghe van dien op 't correcste

verklaert en aenghewesen, pag. 134
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Ib. Deroute ofte de coursen vande haven van Bantam af, tot

die haven van Callappa, diemen noemt Sunda Calappa, beyde

havens, gheleghen aende noordt zyde vant Eylandt lava

major, pag. 145

27. Deroute ofte de coursen van 't Eylandt Pulo Timao af, na

de Haven van Sunda, in 't Eylandt lava major, pag. 147

28. Derouten ende coursen langes de Custen van Samatra heen,

te weten vande buyten zyde beghinnende van 't uytterste

eijndt ghelegen op 5 graden aende noord zyde vanden Ae-

quinoctiael, tot die straet van Sunda, van 't Eylandt lava

Ma/or toe, met alle de gheleghentheyt van dien, pag. iSl

29. Om te seylen van Callappa uyt het Eyland lava Major, nae

China toe, met alle de coursen ende streckinghe vande selfde

navigatie, pag. / 56

30. Die Navigatie ende coursen, midtsgaders de deschriptie van-

de Eylanden van Canton, met alle de Custe, hoecken, havens

ende Eylanden van 't Coninckrijck van China tot Liampo ende

Nanquijn toe, met alle die streckinghe ende gheleghentheyt

van dien opt breedtste ende correckste verclaert, pag. 162

31

.

Beschryvinghe van een voyage ofte schipvaert, gedaen door

een Portugeschen Stuerman van Liampo af tot Japon toe,

in een Soma Chinchea, (dat is een schip van Chincheu,) met

verclaringhe vande Custen van Bungo, Miacó, Sacay, ende

van 't Eylandt Toga, altesamen landen van lapon, met alle de

coursen, streckinghe ende gheleghentheyt van dien, pag. / 93

32. De Navigatie ende coursen van Lampacad af (twelcke ghe-

leghen is by Macau, aende Custe van Chyna,) nae het Ey-

landt lapon, tot het Eylandt Firando toe, met alle die strec-

kinge ende gheleghentheyt van dien, pag. 2 / /

33. Een voyage ofte reyse, ghedaen door een Portugesche Pi-

loot, met een somma (dat is een Chijns schip) van Macau
af uyt China, nae 't Eyland van lapon, ende het landt van

Bungo, toe, met alle de coursen ende gheleghentheyt vande

selfde vaert, pag. 223

34. Een ander beschryvinghe vande Navigatie ende coursen

vande Haven Macau af, langhs 'tlandt van Chyna heen nae

't Eylandt Firando ende d'omhgghende Eylanden toe, tot

die Haven van Umhra, ghelegen aende Custe van lapon,

met verklaringe van andere Havens daer ontrent gheleghen,

pag. 228
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35. Een corte waerschouwinghe ende onderrechtsel vande vaert

van Macau uyt Chyna af na lapon, ende 't Eyland Cahexuma,

tot die Haven van Langasaque ofte Nangasache toe, welck

is die geen die huydens daechs aldermeest vande Portugesen

gefrequenteert wort, met alle de coursen ende streckinghen

opt cort verhaelt, door een bedreven Stuerman, met ver-

klaringhe vande winden Tuffon ghenaemt, pag. 234

36. Een voyage ofte schipvaert gedaen van Macau uyt Chyna

af nae de haven van Langasaque int Eylandt lapon, met het

schip S. Crus, waer van Capiteijn was eenen Francisco pays,

ende Constapel, eenen Dirck Gerritsz borgher deser Stadt

Enckhuysen, in 't jaer 1585 met alle de coursen ende ghe-

schiedenisse, alles aengheteijckent door den Piloot ofte Stuer-

man vande selfde vaert, pag. 237

37

.

De rechte kennisse van 't Eylandt Meaxuma, so by de diep-

ten, als by 't fatsoen ende opdoeninghe vant landt, met een

onderrechtinghe van d'incomste ende rechte coursen om te

loopen inde haven ende op de Ree van Langasaque, gheleghen

int Eylandt van lapon, pag. 246

38. De Navigatie ende rechte coursen om te seylen vant Eylandt

Meaxuma af nae de Haven van Cochinschy ende Facunda,

met alle de streckinghe ende gheleghentheyt van dien,

pag. 248

39. Een instructie ende sekere onderwysinghe vande navigatie

ende coursen van uyt de Haven van Langasaque af tot de

Cabo de Sumbor, aen de Custe van China, ende so voorts na

Macau in China, daer de Portugesen resideren pag. 251

40. Een ander voyage vande Haven van Langasaque af na Ma-
cau toe, twelck is van lapon na China, met sommighe ver-

claringhe ende geschiedenissen by 't Eylandt Goto, en de

gheleghentheyt vande havens van dien, pag. 253

41. Een ander voyage ghedaen van uyt de Haven van Langa-

saque na Macau, int schip Santa Crus, waer van Constabel

was Dirrick Gerritsz van Enckhuysen, int jaer 1586 met aUe

de coursen ende gheschiedenissen van dien, pag. 256

42. Een Instructie ende breede verclaringhe vande vaert van

het Eyland Firando uyt lapon af nae de Custe van China

toe, tot de Haven van Macau, met alle de coursen, streckin-

ghe ende gheleghentheyt, door een Portugees Stuerman aen-

ghewesen, pag. 260

Itiaerario V 27
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43. Een verklaringhe om te loopen uyt ende in door de Canalen

ende gaten van tusschen d'Eylanden ende Glippen van Ma-
cau, met alle die merckteijckenen ende rechte kennisse van

dien, om daer door te seylen tot in ende uyt de haven van

Macau, pag. 265

44. Van 't loopen vande stroomen ende wateren op de vaert

ende wech van Mallacca na China toe, op den tijt vande

Monson ofte Conjunctie, datmen van Mallacca na China

vaert, pag. 268

45. Vande waterstroomen van alle de contreyen, van Malacca

af, alle de custe ende vaert langhs na Chyna, lapon, ende

Nanquijn toe, ende op wat tyden ende daghen van 't iaer, etc.

pag, 269

46. Vande getyden vande wateren, vant vloeyen ende ebben by

de dagen ende uren vande Maen inde Haven van Macau in

China, met de hoochte vande selfde haven, bij experientie

ondersocht door een expert Piloot ofte Stuerman, 27 1

47. Vande teijckenen ende Prognosticatie vande tyden, weder

ende wint, aende gheheele Custe van China, en op de Vaert

nae lapon toe, pag. 272

48. In wat maenden ende daghen datmen tempeesten ende on-

weder is verwachtende aende Custe van China, pag. 273

49. De tyden van 't goet weder aende Custe van China, pag. 274

50. Een Instructie ofte corte onderwysinghe vande Navigatie

ende Coursen van Macau uyt China af nae het landt van

nieu Spaengien, met aUe de streckinghe ende gheleghentheyt

vande selfde vaert, pag. 274

51. Een warachtich verhael ende verklaringhe vande Navigatie

vande Eylanden Los Lugones ghenaemt af, na de haven van

Acapulgo, in nieu Spaengien, ende hoe men de selfde vaert

souden moghen doen van Macau uyt China af, met een ver-

maninghe vande profyten ende verdiensten aende goederen

ende waren van China, met de streckinghe, Coursen, tijt

ende mylen, alles int particulier aenghewesen, pag. 277

52. Een verhael ende warachtighe beschryvinghe, ghedaen door

eenen Francisco Galle, spaens Capiteijn ende Piloot, aen zijn

Excell. den Vigorey van nieu Spaengien ende Mexico van een

schipvaert door den selfden gedaen, te weten, van uyt de

haven van Acapulco van nieu Spaengien nae die Eylanden

vande Lugones, ofte Philippinas, tot inde Haven van Ma-
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nilla, ende van daer tot inde Haven van Macau, in 't landt

van China, ende wederom van uyt Macau nae de voorsz.

haven van Acapulco toe; met alle de coursen ende gheschie-

denissen op de selfde voyage, seer correct ende int particu-

lier verklaert, welcke reyse volbracht is in 't jaer van 1584.

pag. 281

53. De Navigatie ofte vaert vanden selfden Francisco Galle,

van uyt de Haven ende Ree van Manilla af, tot die Haven
van Macau in Chyna, met alle de coursen ende gelegentheyt,

pag. 287

54. De Navigatie ofte vaert vanden voorsz. Gualle, van uyt de

Haven van Macau af nae nieu Spaengien toe, met alle de

coursen ende gheleghentheyt van dien, met andere notable

ende ghedenckweerdighe dinghen, belanghende de selfde

voyage. pag. 288

55. Een relaes ofte verhael van een voyage ofte schipvaert, ghe-

daen door den Piloot Nuno da Silva, voor zijn Excell. den

Vigorey van nieu Spaengien, den 20 Mey, anno 1579 binnen

de Stadt van Mexico, van waert ghesonden is geweest aenden

Vi9orey van Portugaels Indien, waerinne verhaelt wort de

coursen ende geschiedenisse vande vaert van Frangois

Draeck, die hem (belyder) ghenomen hadde by d'Eylanden

van Cabo Verde, en also met voerden door die Straet van

Magallanes, tot die Haven van Guatulco, in nieu Spaengien,

daer hy hem weder liet varen, pag. 293

56. De Deroute ofte Navigatie vanden hoeck van Cabo Verde af

na Brasilien toe, met alle de rechte coursen ende kennisse

vande Custe ende Havens van Brasilien, tot de Revier, ge-

naemt Rio de la Plata toe, met alle die gheleghentheyt van

dien, pag. 310

57. De Navigatie ende coursen na de Haven ofte Bay, genaemt

A Bahya de todos os Santos, ofte van Alderheylighen, ghe-

leghen aende voorsz. Custe van Brasilien pag. 313

58. De Navigatie om te seylen nae de Revier Rio dos Ilheios,

(dat is de Revier vande Eylandekens) gheleghen aende selfde

Custe van Brasihen, pag. 314

59. Om te seylen nae de haven Porto Seguro, (dat is de sekere

Haven) aende selfde Custe van Brasilien gheleghen,

pag. 316

60. Om te seylen naer de Haven, ghenaemt Bahya do Espirito
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Santo, (dat is de Bay vanden H. Gheest) gheleghen aende

selfde Custe van Brasilien, pag. 317

61. Om te seylen vande Bay van Spirito santo, af tot die Bay,

Bahya de S. Vincente, pag. 319

62. Om te seylen van Caho Frio, ofte den Kouden hoeck af nae de

Revier van Rio de Plata, ofte de Revier vant Silver, met alle

de gheleghentheyt van dien, pag. 320

63. De Navigatie ende coursen om te seylen van 't Eylandt la

Gomera, (een vande Canarische Eylanden) af, naer die An-

tillas, ofte voor Eylanden van Spaensch Indien, ende van

daer nae de Custe vant vaste landt, te weten, na Cartagena,

Nombre de Dios, ende de Navigatie van daer af naer de

Havana, ende 'tCanael van dien, ende soo voorts na de

Vlaemsche Eylanden en Spaengien toe, etc. met alle de ghe-

leghentheyt van dien, naer aenteijckeninghe ende beschry-

vinge vande Spaensche Stuerluyden ende Piloten vande

selfde vaert, pag. 325

64. De coursen ende rechte kenteijckenen van 't Eylandt la

Desseada af tot het landt ende Custe van Cartagena, Nombre

de Dios, nieu Spaengien, ende vant Canael vande Havana,

pag. 335

65. Om te seylen van het Eylandt la Desseada af na het Eylandt

van Porto rigo toe doort Canael, de Passagie ghenaemt,

pag. 344

66. De gronden ende diepten by de Custen ende contreyen van

nieu Spaenien, pag. 346

67

.

De coursen ende rechte kennisse vande Navigatie ende vaert

vanden hoeck, ghenaemt Cabo de Lopo Gonsalues af tot de

revier van Congo ende Angola, zuydtwaerts aen, aende

Custe van Guinea ende Ethiüpien, met alle de gheleghentheyt

ende streckinghe der selfde vaert, pag. 347

DE GRADEN ENDE HOOCHTEN VAN ALLE DE PRIN-

CIPALE HAVENS, Revieren, Hoecken, Eylanden ende plaetsen

vande Navigatie der Portugaloysers ende Spaengiaerden, ende

den landen by den selfden ontdeckt, ende eensdeels bewoont,

alles met hare rechte namen ende toenamen, gheüjck als die

van die selfde ghenoemt, ende in huere Zee ende Pascarten

afgheteijckent zijn, pag. 352
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EEN INSTRUCTIE ENDE MEMORIE VAN 'T WRAEC-
KEN OFTE DECLINEREN VANDE NAELDEN VANDE
COMPASSEN op de Navigatie ende coursen van Portugael nae

Oost Indien, so int gints varen, als int wederom keeren, ende

op wat plaetsen, ende hoe veel datse noortwest ofte noortoosteren

(dat is tghene dat die Naelde vant Compas wijckt ofte wraeckt

naet oosten ofte westen), alles seer correctelijeken aen geteeckent

vande Portugaloysche Stuerluyden vande selfde navigatie ofte

vaert pag. 361

SOMMIGHE VRAGHEN ENDE ANTWOORDEN, seer nut

ende oorbaer, te weten, voor alle Zeevarende luyden, pag. JJ \

REGISTER VAN 'TEXTRACT VANDE RENTEN ENDE
INCOMSTEN DES CONINCKS VAN SPAENGIEN, mette

genealogye ofte afcomste der Coninghen van Portugal, etc.

Onderrichtingheende maniere hoe ende met wat geit datmen

in Spaengien rekent, pag. 3Q0

1. Vande Renten, Domeynen ende Incomsten des Conincks,

van zijn Coninckrijcken van Spaengien, Napels, Cecilien, Arra-

gon, etc. ende van alle zijn heerlickheden, behalven het Co-

ninckrijck ende jurisdictie vande. Croone van Portugal, die

daer na op haer selven gherelateert wort, met alle tghene dies

meer beroerende is, pag. 381

2. Verklaringe vande Alcaualen ende Terdas ofte 3 penningen

diemen in Spaengien betaelt, pag. 382

3. Een cort verhael vande notabelste dinghen, ghelegentheyt,

regieringe ende incomste van 't Coninckrijck van Portugael,

eertijts Lusitanea gheheeten, pag. 399

4. Vande lustitie ende regieringhe van Lisboenen ende Portugal

pag. 399

5. Vande jaerlijcksche oncosten van 't Coninckrijck van Por-

tugal, pag. 402

6. Vande Stadt Lisbonen, pag. 403

7. Een cort relaes vande Coninghen van Portugal tot op Phi-

lippus, Sone van Carolus Quintus, die 't nu teghenwoordich

onder zijn ghewelt heeft. pag. 403
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BIBLIOGRAPHIE

Het Reys-gheschrift geeft geen aanleiding tot een uitvoerige bibli-

ographie, de uitgaven zijn niet talrijk noch zeldzaam, in de buiten-

landsche verzamelingen van de Bry en anderen is het niet opgeno-

men, twee vertalingen in het Fransch verschenen in Amsterdam zelf.

Tiele heeft in zijn Mémoire (1867) een alleszins voldoende beschrij-

ving gegeven, waarnaar wij hieronder verwijzen, alleen noemt hij de

Engelsche vertaling van William Phillip in 1598 verschenen, maar

verklaart haar niet te kennen (blz. 90). De beschrijving daarvan

volgt hier achter. Ook een variant bij de eerste uitgave van „Een

seker Extract" dat tot op heden aan allen is ontgaan. W. N.

Nederlandsch

1. Reys-Gheschrift, Amst., Cornelis Claesz., 1595.

Titel (zie de verkleirde reproductie op blz. LXXX, de kopergravure is van Lam-
bert Cornelisz.), v° bl.; blz. 3-4: Aenden hoogh-gebo- || ren vorst ende heere

Mavritz |! gheboren prince van Orangien, .... Ende aende .... Gecommiteerde

Raden vande Adniirali- || teyt in HoUandt, Zeelandt, ende West-vrieslandt.

;

5-6: Vijf gedichten in Latijn en Nederlandsch op de reis naar het Noorden van

L. geteekend Sapere aude. ; D. H. B. ; Schaemt u niet te beteren. (Pieter Hooger-

beets) (2 maal) ;

'tStrect al tot een. H. Compostel.; 7-12: Aen mijn Heeren /

mijn Heeren || de Superintendente Raden vande Admirali:» || teyten in Hollandt/

Zeelandt/ ende West-vrieslandt / tot lof vanden || Aucteur. II Ode.
!|

get. In

Amor' Perseverando. C. Taemss.; 13-134: Sommige Derouten ofte Cour* || sen

vande Navigatie ende vaert / so van Por* !| tugael naer Indien / enz.

Hierop volgt : Een seker Extract ende Summier van || alle de Renten
|i

....

(zie de verkleinde reproductie op blz. 377), v° bl. Aende vvelgheborene, ||
ver-

moghende, .... || Heeren, mijne Heeren de Staten vande
i|
Landen van Hol-

landt ende || West-vrieslandt. onderaan: t'Enckhuysen, &c. 1596. V. M. E. On-

derdanighen dienaer.
|| lan Huyghen van Linschoten van Haerlem., v° Het-

zelfde latijnsche gedicht van D. H. B. als in het Reys-gheschrift.; 135-147: Een
seecker Extract ende Som* || mier van alle de Renten / Domeynen / Tollen/ ||

Chijnsen / enz.; (148) bl.

Sign. Aaij-Mm 4 (-8). goth. Tekst in 2 kol. folio.

Tiele, blz. 84—86. — Moes en Burger, Amsterdamsche boekdrukkers in de

16e eeuw, II, p. 114-115.

Exx. K. B. 's Gravenhage; U. B. Amsterdam, Leiden, Utrecht.

Er zijn exemplaren waarvan de titel en de opdracht van Een se-

ker Extract ende Svmmier van alle den Renten enz. zijn herdrukt.
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Het voornaamste verschil, behoudens een andere regelverdeeling, is

dat hier niet meer gesproken wordt van Door den selven lan

Huyghen van Linschoten, doch eenvoudig Door lan Huyghen van

Linschoten, hetgeen m.i. er op zou wijzen dat deze uitgave ook

afzonderlijk en niet gezamelijk met de overige gedeelten van het

Itinerario werd uitgegeven. Zijn onderteekening spelt hij lan

Huygen en niet Huyghen, en op de 4e bladzijde volgt een nieuw

Latijnsch gedicht geteekend met de spreuk Sapere aude, getiteld

:

Ad. lo. Hvg. Linscotvm
|j
de svo hoc rationvm hispa-

||
nicarvm

Commentario, dat nu wèl op dit werk zelf betrekking heeft

:

Dum regum Hesperiae scrutatus scrinia & arcas

Immensas numero & pondere prodis opes:

Prodis ab exemplo, quid res subvertere natum

Et quae firmandi sit ratio imperij,

Imperij, quod lêne probent populusque patresque,

Quo duce Res Batavüm tuta sub Auriaco.

Sapere aude.

Aan het einde van het uit drie gedeelten bestaande boek bevin-

den zich registers, waarbij ook een Register ofte Tafel vant Reijs-

gheschrift ofte de
||
Navigatie der Portugaloysers enz. 4 ongen. blz.

Op de laatste blz. worden Sommighe fauten verbeterd.

Ex. K. B. 's Gravenhage.

2. Reys-Gheschrift, Arast., Corn. Claesz., 1604.

Titel : Reys*gheschrift \\ Van de Navigatien der Portugaloy* 1| sers in Orien-

ten / inhoudende de Zeevaert / soo van Portu«=
|1
gael naer Oost Indien / als van

Oost Indien weder naer Portugael: Insghelijcx van
j| Portugaels Indien / enz.

t'Amstelredam, |l By Comelis Claesz. op't water / in't Schrijfsboeck || by de ou-

de
jl
Brugghe. Anno 1604. !j met dezelfde gravure als op 1, v° bl. ; blz. 3-4: Bo-

venaan een ornament || Aenden hooght^geboren || vorst ende heere Mavritz

ghebo-
II
ren prince enz.; 5-6: dezelfde versen; 7-12: Dezelfde Ode van C.

Taemss. ; 13-134: Sommighe Derouten ofte Cour* ||
sen vande Navigatie ende

vaert / so van Portus
i|
gael naar Indien / enz. 135-147: Een zeker Extract

ende Sommier || van alle de Renten / enz.; (148) bl.

Sign. Aaiij-Mm 4(-8). goth. Tekst in 2 kol. fol.

TiELE, blz. 93.

Ex. K.B. 's Gravenhage.

Woordelijk gelijk aan no. l.met kleine verschillen in spelling. De afzonder-

lijke titel en voorwerk bij Een zeker Extract komen hier niet voor.

Exx. K. B. 's Gravenhage; U. B. Amsterdam.

3. Reys-Gheschrift, Amst., Jan Evertsz. Cloppenburch, 1614.

Titel: Reys-gheschrift || Van de Navigatien der Por- !| tugaloysers in Orienten /

inhoudende de ||
Zee-vaert / so van Portugael nae Oost-Indien / als van || Oost-

Indien weder naer Portugael: enz. Onderaan: Tot Amsterdam,
i|
—

|| By lan

Evertsz. Cloppenburch / inde vergulden Bijbel / Anno 1614. || Met prevüegie

voor 12. laren.

De titel gedrukt in medaillon omgeven door verschillende afbeeldingen op een

koperplaat, d. P. Senvouter, v" de drie Nederlandsche verzen van den len druk,
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daarop de Ode van C. Taemss. Tez. 8 ongen. blz. met sign. Aij. Daarop volgt

blz. 13-134 de tekst en blz. 135-147: Een zeker Extract. Aan het eind het Re-

gister op 4 blz. in l kol.

Sign. Bb-Mm 4(-8), goth. Tekst in 2 kol. fol.

TiELE, blz. 96-97.

Exx. U. B. Amsterdam, Groningen, Leiden (def.).

4. Reys-Gheschrift, Amst., Jan Evertsz. Cloppenburch, 1623.

Behoudens kleine verschillen hier en daar in de spelling geheel gelijk aan den

voorgaanden druk, met dezelfde signatinren en pagineering.

TiELE, blz. 100.

Exx. K. B. 's Gravenhage; U. B. Amsterdam, Utrecht.

5. Reys-Gheschrift, Amst., Everhardt Cloppenburch, 1644.

Behoudens kleine verschillen hier en daar in de spelling geheel gelijk aan de

vorige drukken (de Ode van Taemss ditmaal in romein gezet), met dezelfde

signatuur en pagineering.

TiELE, blz. 101.

Ex. K. B. 's Gravenhage; U.B. Amsterdam, Leiden; G.B. Rotterdam.

6. In de uitgave: Joumael van de derthien-jarighereyse, te wateren

te lande, gedaen door Jan Huygen van Linschooten, door Gillis

Joosten Saeghman circa 1663, bezorgd (zie mijn bibliographie on-

der n blz. 259) komt ook een verkorte uitgave van het Reys-ghe-

schrift voor op blz. 1 37- 1 52, die gevolgd wordt door een andere van

Hollandt naar Oost-Indien en terug (blz. 153-202).

TiELE, blz. 102.

Engelsch

7. loHN Hvighen van Linschoten, His Discours of Voyages vnto

y Easte and West Indies. Deuided into Foure Bookes. London,

John Wolfe, (1598). fol.

Hierin is het Reys-gheschrift het derde boek en het Seker Extract het vierde.

Titel: The thirde || booke. I! The Nauigation of the Portingales into || the East In-

Indies, containing their trauels by Sea, into
|i
East India, and from the East In-

dies PortingaU, also from the Portingall Indies to Malacca, China,
ll
lapon, the

Hands of laua and Sunda, both to and fro, || and from China to the Spanish In-

dies, and from !| thence backe againe to China, as also of ll
al the coast of Brasilia,

and the || Hauens thereof. || With a description of the Firme Land and the Hands

of the Spanish !| Indies lying before it, called AntiHas, together with the Nauiga-

tion of Cabo
il
de Lopo Gonsalues to Angola, in the coast of Ethiopia, with all the

courses, Hauens H Hands, Depthes, Shallowes, Sands, Drougths, Riffes and Clif-

fes, with
II
their situations, also the times of the yeares when the winds

|i
blow,

with the true tokens and knowledge of the
|I
tides and the weather, water, and

streames || in all the Orientall coasts and Hauens || as they are obserued and set

downe || by the Kings Pilots, in their
||
continuall and day*

|I
ly Viages. !|

Trans-

lated out of Dutch by W. P.
||
(Wereldkaartje in 2 halfronden, bovenaan lehova,

onderaan Wolfe excu. W. Rogers sculp. Copie van het kaartje van Jodocus

Hondius op den titel van de Beschryvinghe van 1596, zie de facisimile van den

titel daarvan bij de uitgave van Burger, dl. 39 tegenover blz. xxxiv). || London ||

Printed by John Wolfe, 1598. ; v° bl. en blz. 307-447, v° bl.
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Titel: The fovrth
|| booke. || A most true and certaine Ex-

|| tract and Summa-
rie of all the Rents, Demaines,

1| Tolles, Taxes, Impostes, Tributes, Tenthes,

third-
II
pennies, & incommings of the King of Spaine, through-

|| ships, as they

are collected out of the
!|
originall Registers of bis || Chamber of ac*

|| compts. ||

Together with a briefe and cleere description of the
||
gouernment, power, and

pedegree of the Kings
|| of Portingall.

|| Translated out of Spanish into Low-
Dutch by lohn Hughen

i|
of Linschoten.

|| And out of Dutch into English by W.
P.

II
(Kaartje van Spanje, copie van dat op den titel van Een seker Extract van

1596).,v°bl. enblz. (451)-462.

Sign. Dd2-Q95(-7) laatste blad waarschijnlijk blank. goth. Tekst in 2 kol. fol.

(de opschriften der hoofdstukken en de plaatsnamen als in het Nederl. romein).

Woordelijke vertaling van het Reys-Gheschrift en van het Seker Extract. Het
Reys-gheschrift heeft geen kantnoten op de raarges, in tegenstelling met de hol-

landsche uitgave, het Extract daarentegen wel, die in de hollandsche niet voor-

komen.

Tiele vermeldt op blz. 90 de Engelsche uitgave, doch had deze toen nog niet

gezien en wist niet waaruit deze bestond. Het is wel merkwaardig dat latere

uitgaven in het Engelsch nooit zijn verschenen.

De Engelsche vertaling van het Itinerario vormt The first booke, die van de

Beschryvinghe The second booke, resp. blz. 1-(198) en een titel blad en nog eens

blz. 197-(296). Daarop volgt de titel van the third booke en blz. 307 enz.

Uit de signaturen blijkt dat niets ontbreekt.

Aan den tekst gaat vooraf een door W. Rogers gegraveerd titelblad, een Op-

dracht aan Ivlivs Caesar Doctor of the Lawes, ludge of the High Court of

Admiralty, enz. 3 blz. get. door lohn Wolfe en een uitvoerig To the reader in 2

kol. romein, tezamen 8 blz. met sign. A-A3(-4).

In de bibliographie van het Itinerario (dl. II. 2 (1910) heb ik op blz. 254-257

de kaarten en platen opgenoemd die in de uitgave van 1596 voorkomen.

Van de 4 kaarten daarin beschreven is de eerste : Typus orbis terrarum in de

Engelsche vertaling geheel afwijkend van die der Hollandsche uitgave; zij komt
overeen met die in den eersten druk van Hakluyt's verzameling (zie de In-

leiding p. XLVII, n.2. en LII, n. 1) de drie andere zijn getrouwe copieën. Dit-

zelfde is het geval met de twee kaarten, (de Kust van Guinea, en de Antillen)

door Burger in zijn uitgave van de Beschrijvinghe (dl. XXXIX (1934) uitgege-

ven. Verder bevinden zich in de Engelsche uitgave copieën van de bij mij onder

Platen vermelde nrs. 1 (verkleind), 33, 34 en 35.

Niet aan de Hollandsche uitgave ontleend zijn een kaart van Egypte, een van

Zuid-Afrika en het eiland S. Lavrence, en ten slotte een groote kaart Insulae Mo-
luccae celeberrimae etc. Ook komen in den tekst kleine houtsneden, voorstellende

de eilanden Madagascar, Sumatra, Java en St. Helena voor en op den titel van

het 2e boek, het kaartje van de Congo naar Pigafetta (Burger, blz. 19).

In het geheel zouden er dus in de Engelsche uitgave 13 kaarten en platen

voorkomen, terwijl in mijn bibliographie (blz. 261) er slechts 12 worden genoemd.

Misschien heeft het door mij geraadpleegde ex. er een te veel. Een register van
de platen komt in het boek niet voor.

Niet onaardig is het in de Engelsche uitgave te lezen waarom tot de vertaling

werd overgegaan:

Uit de Epistle dedicatorie:

.... About a Tweluemonth agoe, a learned Gentleman brought vnto mee the

Voyages and Nauigation of John Huyghen van Linschoten into the Indies written

in the Dutche Tongue, which he wished might be translated into our Language,

because hee thought it would be not onely delightfull, but also very commo-
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dious for our English Nation. Vpon this conimendation and opiaion, I procured

the Translation thereof accordingly, and so thought good to publish the same in

Print, to the ende it might bee made common and knowen to euery body.

.... For this Dutchman arriuing here in England after his long trauell and

Nauigation, and bringing rare IntelUgences with hira from Forreyne parts, good

reason it is that hee should bee examined by such as are in place and Authority

appointed for such purposes. And to whome can hee be directed better then to

your selfe, whome it hath pleased her most excellent Maiestie to authorize for

ludge in Sea matters and Admirall causes. And therefore I haue brought him

vnto you, with earnest request, that you will be pleased to examine him accord-

ingly, and if you shall finde him any way beneficiall to our Countrye and Coun-

trey men, vouchsafe him your good countenance, and giue him such intertain-

ment as he shall deserue.

Uit: To the reader.

.... This Man Hugh Linschote behaued himselfe so honestly and warily

during the time of his abode there, that he was not onely in high fauour of his

Lord and Maister, but he was also singularly and generally beloued af all the

Inhabitants of the places where hee was most resiant. He did most diligently and

considerately obserue and coUect together all occurrents and accidents that

happened in his memory & knowledge, and the same hath committed to writing

in the Dutch Tongue with all faithfulnes, to his owne euerlasting praise, and to

the benefit of his Countrey, together with the seuerall Mappes and descriptions

of the Countreys, Cities and Townes, & all the commodities therevnto belonging

Which booke being commended, by Maister Richard Hackluyt, a man that labour-

eth greatly to aduance our English Name and Nation, the Printer thought good

to cause the same to bee translated into the English Tongue.

Ex. Scheepvaart-Museum. Amsterdam.

Fransch

8. Le grand routier, Amst., lean Evertsz. Cloppenburch, 1619.

Titel: Le grand H rovtier
ll
de mer, |1 De || lean Hvgves || de Linschot Hollan-

dois. !|
Contenant une instruction des routes || & cours qu'il convient tenir en la

Navigation
|| des Indes Orientales, & au voyage de la coste || du Bresil, des An-

tUles, & du Cap de Lopo Gonsalves. ||
Avec description des Costes, Havres, Isles,

11 Vents, & courants d'eaux, & autres particula- H ritez d'icelle Navigation.
\\
Le

tout fidelement recueilli des memoires & obser- 1| vations des Pilotes Espagnols

& Portugais.
|1 Et nouvellement traduit de Flameng en Franfois. Il

Onderaan:

A Amsterdam, Chez lean Evertsz Cloppenburch, Marchand libraire, demeu-
1|

rant sur le Water a la Bible Doree. Avec Privilege pour 12. Ans. 1619.
|1

De titel gedrukt in medaillon, omgeven door de gravure van P. Serwouter,

v° bl. Preface H Sur le contenu de ce Livre. \\ 2 ong. blz. met sign. S. 3; blz. 1-181,

(182) bl.

Sign. S4— Kk4, romein. Tekst in l kol. fol.

TiELE, blz. 98.

Exx. K. B. 's Gravenhage; U. B. Leiden.

9. Le GRAND ROUTIER, Amst., Evert Cloppenburgh, 1638.

Herdruk van no. 8 met dezelfde signaturen en pagineering.

TiELE, blz. 100.

Ex. ?
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Latijn

Een latijnsche vertaling van het Reys-gheschrift werd, niet op-

genomen in Navigatio ac Itinerarium lohannis Hvgonis Linscho-

tani . . . Hagae-Comitis, 1 599, doch in het 2e gedeelte er van

:

Descriptio totivs Gvineae, vindt men op blz. 26—36 een korte

opsomming van de ligging van vele plaatsen : Seqvvntvr gradvs

et altitvdines omnium praecipuorum Portuum, Fluminum, etc.

en daarna nog eenige Ouaestiones super Navigandi arte. Daarop

volgt (blz. 37—45) een vertaling van het Seker Extract ende

Summier van alle de Renten : Breviarivm sev elenchvs omnivm
reditwm, canonvm, etc,
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—

'87 (4de

reeks, 1ste deel — 5de reeks, 2de deel).
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1920.
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—
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eerste schipvaart naar Oost-Indië, 's-Gravenhage, 1936.
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OP HET REYSGHESCHRIFT VAN

JAN HUYGHEN VAN LINSCHOTEN

1) Voor de registers op de Inleiding zie pp. lxxvii e.v.





PERSONENREGISTER 1)

Zie ook het personenregister op de Inleiding, p. lxxvii

Afonso (Diogo) 19, 23, 24, 26, 28

Almeida (Belchior d') 128

Almeyda (Don loan d') 267

Angelo (Michiel) 303

Anthony (Nicholas) 309

Anton (San Juan de) 308

Anton (Sint Jan de) 308

Antonio (Singuer) 309

Athayde (Don Luiz de) 36, 294

Barretto (Gomes) 1 1

1

BoRGiES (Gaspar) 265

Brito (Matheus de) 124

Caratte (Don Francisco) 307

Caube (Singuer) 309

Charles (Singuer) 309

Chester (John) 309

CuNHA (Peroda) 193

Daginar (Francisco) 101

Draeck (Fransoys) 294, 308,

309

Enriquez (Don Martin) 294

Faria (Vasco de) 118

Gerritsz (Dirrick) 36, 237,

256

GuALLE (Francisco) 279, 281

Grieck (Jan de) 304

HOOGHERBEETS (P.) 5, 6

LiZARDO (Anton) 342

LoBO (Ruy) 173

Maelson (Francoys) 378

Mascharenhas (Don Francesco)

206

Mello (Antonio de) 95

Meneses (Don Diego de) 102

Miranda (Ayres Gonsalves de)

279

Niquardo (Anton) 342

Nova (loan de) 26

Pays (Francisco) 237

Payva (Antam de) 160

Pereira (Diego) 175

Pereira (Don loan) 26, 27, 54

Pretto (leronimo) 129

RoDRiGES (Diego) 41

Rodriges DE Lagos (Vincente)

30, 38, 39

Rodriges de Moraijs (Bartolo-

meus) 67

SiLVA (Nuno da) 293-295, 298,

307, 308

Tayde (Don Luiz de) 36

Tayde (Tristan de) 151

Thomas (John) 309

Thomas (Singuer) 309

Travassos (Manoel) 251

Veiga (Tristan Vaaz de) 25

1

Vyera (Goncalo) 102

Winter (John) 308

Wouter (Singuer) 308

Xaverius (Franciscus) 115

•) Hieronder ook enkele namen van zeevaarders, naar wie in den tekst voorkomen-

de eilanden, kapen enz. werden genoemd.



REGISTER DER IN DE NOTEN TOEGELICHTE WOORDEN

Het eerste getal geeft de bladzijde, het tweede de noot.

Abatiment 21-4

Abberdaen 290-4

Albacora 291-1

Alcatrases 23-2

Algodon 290-2

Almadias 71-1

AntenAYS 24-1

Atun 290-3

Bancoins 163-3

Basuynen 22-3

Bharen 95-6

Biesen steerten 28-4

Bisayas 289-3

Blint 245-2

Bonito 291-1

Bootslieden 23-1

Bots 81-1

Broocke 297-2

Cadetten 281-1

Cangas 290-2

CaSSIA FISTOLA 187-4

Champana 59-2

Cisterno 79-1

CovEL 63-2

CUBITEN 285-1

Deiraon 108-5

Depesas 255-2

Derouten 15-1

Doelen 133-4

Dragende houden 237-4

Dysich 66-3

Eerste wacht 196-4

Fregatte 330-1

Fransoysen 154-1

Feigions 22-1

Fusten 98-4

Garagiaus 25-4

Gavoitoijns 34-2

Generale wint 43-1 ; 311-3

GoRDA 58-4

gotelingh 53-1

Ingenien 315-2

Katte 111-1

Kovel 319-4

Lanteas 163-3

Lepel-stuck99-1

Marsch (maers) 52-2; 321-1

MoNgoiNS 63-6

Mudo(a) 320-1

Multipliceeren 331-3

Mijlen. Portugeesche, 17-1

Overloop 186-1

Quintalen 95-6

Rabos de Iuncos 28-4

Rabos Forcados 33-1

Ravelinghe 34-1

Roem (streek) 28-9

ROTEIRO 19-2

Salcaperilla 306-2

Sargasso 22-2

Sas-been 106-1

schover seylen 244-1

schrijfsant 245-1

Setten 51-1

SOMA 171.

Taes 255-1



Terreinhos 87-2

Tolden 326-3

TromBAS 22-3

Varella 108-6

Venesoenen 110-3

Verthooningh 51-8

439

Vertuijt 255-3

ViRAgoiNS 87-1

Wraken 21-4

Xemijn 71-2

Zee-wolven 23-4
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REGISTER DER IN DE NOTEN TOEGELICHTE GEOGRAFISCHE NAMEN

Sant Anna zoeke men bij Anna, Rio Grande bij Grande, Terra do Natal bij Natal,

Pulo Sambilao bij Sambilao, Ylhas do Almirante bij Almirante, Cabo S. Augustijn bij

Augustijn.

Het eerste getal geeft de bladzijde, het tweede de noot.

Abano 341-5

Abrolhos 32-4

AcAPULCO 276-4

ACHEIN 151-1

Adam,Pico van, 86-3

Agulhas. Cabo de, 16-10, 17-2

AjALLA 92-1

Alaclanes 340-2

Alexus. Ilha de S., 313-1

Almeria 341-2

Almirante. Ylhas do, 18-4, 5

Alonalon. Pulo, 135-1

Altobello 338-4

Amacusa 216-1

Amango 213-8

Amanguchen 209-5

Anchio 1 13-4

Angola 89-4

Andargijn 138-4

Andemaon. Ylhas d', 70-2

Angediva 89-3

Angelijn 67-4

Angona 215-6

Angoxes 26-2

Anna. Sant, 20-2

Anna. Baixos de Sant, 31 1-6

Anooxyma 210-5

Antilhas 21-1

Anton, Cabo de Sant, 331-5

Antonio. Coroa de Sant, 53-2

Anton Niquardo. Punt van,

342-6

Aquina fama 207-1

Arena. Isla d', 343-4

Arenas gordas 58-4

Arguijn 31-1

Arima. Estrecho d', 216-2

Aru. Ylhas d', 77-1

ArVORES da CONHECENgA 66-2

Augustijn. Cabo S., 16-3

Augustijn. Isla de S., 292-3

AvA 204-1

Aynon 1 13-2

AzijcKA 302-1

Baboranes. Ilhas dos, 279-1

Baboxijn 230-1

Baby. Pulo, 118-3

Bancosea 121-2

Bandol 204-4

Bango 51-5

Barcelor 38-6

Baruas 82-2

Batecola 38-4

Batequola 88-3

Batotinge 136-3

Batun. Pulo, 74-3

Beata. La, 338-3

Belchior Dalmeida. Clippe

van, 128-3

Belitote 86-1
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Belliguao 85-1

Bermea 340-3

Bernardes. N., 342-2

BiNTON 102-1

Blan^a. Isla, 343-6

BoAPAZ. Aguada de, 29-4

BojADOR. Cabo de, 278-4

BoxAEsPERAxgA. Cabo de, 16-9

BoNA Ventüra. Enseado de,

263-1

BoNis Synais. Rio dos, 52-1

BoRNON 127-3

Branco. Ylhea, 228-3

Brandaon 45-1

Bras. Aguada de S., 25-1

Brava 295-1

Brava (II) 330-2

Brinjao 56-2

Brito. Drooghte van M. de,

124-1

Bugio. Eylandt do, 128-3, 129-1

BuLLiNAo'. Cabo de, 288-1

Bungo 193-3

BuRON. Pulo, 137-3

Cabaceira 37-3

Cabanas 332-2

Cabyte 287-1

Cacay 193-5

Caffury 247-3

Cagades. Ylhas, 39-3

Cagado. Ylheo, 88-5

Cajagon 279-1

Calantigas 138-2

Cam. PuIo, 106-2

Camangarij 210-4

Camaroins. Enseada dos, 180-3

Camaron. Cabo de, 331-1

Cambexyma 218-1

Cambir. Pulo, 110-2

Camorijns. Enseada dos, 170-5,

180-3

Camboja. Revier van, 104-4

Camico 202-6

Caminaxique 210-1

Camocon 188-5

Camico. Cabo de, 204-5

Camon 163-5

Campar. Monden van, 136-2

Camyco 202-6

Cananor 88-4

Canaveais 322-6

Canaverales. Cabo de, 333-3

Cangoxuma 213-7

Cantina 329-2

Canton Sion 182-4

Cantao' 274-2

Capello de frade 63-

1

Capiguara Marine 312-1

Capitagua 3 1 2-2

Capyra 329-4

Caravon 156-3

Cariscos 330-3

Caroxyma 221-1

Carijns. Ilha das, 350-1

Carijs 330-4

Castro. Eylandt van, 128-3

Catao. Pulo, 110-1

Caterina. Cabo de, 347-1

Caterina. Ilha de S., 322-7

Cavallos, Ilha dos, 178-6

CAVALLOS (II). Ilha dos, 236-4

Cayegare 65-2

Cayman grande 331-7

Cayto 180-3

Cebollas. Ylha das, 71-3

Cecir. Pulo, 105-2

Chabaqueo' 172-2

Chale 39-4

Champa 107-1

Champello 111-3

Chandequan. Rio de, 67-2

Chaö 121-4

Chaocheu 170-6

Chaos 17-6

Chaposy 187-3

Chausien 192-6

Chencheu 177-4

Chincheo 173-1
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Chiocon 173-3; 174-1

Clara. Sancta, 235-4

COAYNON 111-4

COCHINOCHY 217-3

COCHINOQUIJN 217-3

CocHijN 38-5; 39-7

CocHijN (II) 221-3

COJAQUIJN 215-5

COMHAY 115-1

CoMORO. Ilha do, 28-2, 3

COMORO 18-2

COMORIJN 56-3

COMUDA. Pulo, 70-4

Condor. Pulo, 104-3

CoNHECENgA. Arvores da, 66-2

CoNTAS. Rio das, 315-1

COORAY 192-4

COQUIBOCOA 327-4

CoRRENTES. Cabo das, 17-12, 13

CoRRiENTES. Cabo de, 331-6

COULAON 88-1

Crocodille 241-1 ; 258-3

Crus. Cabo de, 339-1

CUAMA 51-6

CuMANO 204-3

CuTO 75-3

CuY 121-5

Delijn. Monte, 47-1

Desconocida. Isla, 343-3

Deserta 19-5

Desseada 326-1

Desseada (II) 335-1

DiEGo Rodriges 41-1

Dominica. La, 327-2

Don Iorgie. Enseada van, 112-1

Dos Yrmaos 45-2

DouRO. Ylhas, 151-4, 5

DuAS Yrmaas 252-2

Dure. Pulo, 137-2

Enao 177-3

Enau 177-3

Engano. Islad', 282-1

Engano. Cabo del, 336-4

Espirito Santo. Cabo d', 282-3

Espirito. Sevras do S., 348-1

EsTACio 344-2

EsTEUAo' DA Costa. Barra d'

322-2

Facunda 209-7

Faquijn 220-1

Fayal 44-1

Fermosa. Bahija, 17-5

Fermoso. Ryo, 94-3

Fernan de Noronha 311-7

FlMEXYMA 209-4

Finexema 209-1

FiNGY 208-1

Flores 43-2

FocoRA 203-8

FoGO. Ilha do, 278-1

Foquiem 177-2

FoxiMA 213-10

FuMOS. Terra dos, 17-11

FuYCHU 183-2

Fyongo 210-10

Fyrando 215-2

Fyunga 201-1

Gallos. Ylha dos, 67-1

Garagiaus. Baixos dos, 40-6

Gico 201-2

GiLINGOA 67-5

GoA 38-2

GOA VELHA 89-7

Gom. Pulo, 1 14-4

GOMESPOLA 73-3

GoRDA. Punta, 342-5

Goto 193-1

Grande. Porto, 56-1

Grande. Rio, 20-1

Grande (II). Rio, 317-1

Grande. Ylha, 94-1

Guadovarijn. Ponta de, 64-1

GUALLE 56-4

GuARA 264-3

GuATULCO 294-3

Guotimony 184-1

GuoTO 230-6

Helena. Sancta, 42-1

M



443

HoNOR 89-2

HoRODiA. Santa, 325-1

Hulpulam 92-1

HUNCHEO 185-1

Iago. San, 27-6

Iago de Colyma. San, 276-3

Iago. Sant. 299-1

Iambe 139-2

Iantana 95-5 ; 1 00-4

Iavres. Ylha das, 76-4

Ieronimo Pretto. Eylanden

van, 129-4

Infante. Cabo do, 17-3

loAN DE Lisboa 45-6

loAN DE Luz. San, 342-3

Ior 133-5

loRGANATTE. Pagode de, 57-2, 4

loRGiE. San, 27-6

ISLAS. Bahija de las, 295-3

luDiA. Baixos van, 24-3

Ladroins. Enseada dos, 114-6

Ladroins. Ilha grande dos, 223-

2

Lagarto 241-1

Lagoa. Bahija de, 35-2

Lamao' 234-6

Lanbras. Ponta de, 329-3

Lamon 116-1

Lamon (II) 171-1

Lampacon 162-5

Lanpon 156-5

Lanquijn 184-2

Lanton 212-1

Laor. Pulo, 104-1

Lasapara 141-4

LAURENgo. San, 16-8

Laylo 265-

1

Leme. Ilha do, 234-2

Lepion 191-3

Lequeo pequeno 196-3; 212-5

LiALOO 177-1

LiAMPO 176-1

LiAN. Enseada de, 125-2

LiSBOENEN 15-4

Loanda. Ilha de, 349-1

LOPO SOARES 45-5

LoQUiLLO. Punta do, 345-3

LoQUiLLO. Sierra de, 336-1

LouRENgo. San, 25-2

Lucas. Cabo de S., 275-4

Lucas de Barremeda. S., 58-5

Lusepara 156-4

Lusepara FALgA 158-1

Lynga 148-5

Lyon 126-1

Lyon (II) 185-2

Macau 117-5

Madera 15-5

Mallagetta. Terra do, 20-4

Mamale 40-

1

Manacosta 69-3

Manancabo 152-1

Mandorijn. Do, 1 17-4

Mangalor 39-2

Manopijn. Monte van, 139-4

Maria. Santa 369-3

Mariam 332-3

Marias 276-1

Maribillas 287-3

Martavan 70-1

Martijn. San, 292-4

Martijn. Geberchten van San,

342-1

Martijn Vaaz21-3
Martyres 332-2

Mascharenhas. Pedro, 45-3

Mataca 50-3

Matancas. Pan de, 333-4

Mataqualou 91-3

Matecalou 83-1

Meagyma 210-3

Meaxuma 230-5

Medellin. Zee van, 343-1

Medellijn. Revier van, 343-5

Mendosino. Cabo de, 278-3

Miaco 193-4

Minatto 199-4

MocANGO 37-2
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MoELA. Ilha da, 322-3

MOGINQUALE 37-1

MOMUAY 72-1

MONEMONE 50-3

MoRAXTE. Punta de, 339-3

MORYEE 208-2

MuAR 94-2

MuDA. Ilha da, 320-1

MuROO 210-9

musicatte 54-4

Myme 202-3

Mynare 334-2

Nabassa 339-2

Natal. Terra do, 17-9, 10

Negumbo 84-1

Nevada. Sierras, 328-2

NiQUAO 338-1

NiQUEA 337-1

NoMBRE de Dios 329-1

NoordtZee 297-1

NossA senhora do Baluarte 37-5

Nova. loan de, 26-1

Olye bergen 327-5

Oquoa 338-2

Orellas de Lebre 119-2

Orellas de Lebre (II) 164-2

Organos. Los, 332-1

Palimbon. Straet van, 139-3

Palma. La, 16-1

Palmas. Cabo das, 20-5

Palmeiras. Punta das, 58-2

Palmeirinha 348-4

Palmella 348-2

Pan. Revier, 104-2

Panane 39-5

Pandua. Baixos de, 18-12

Panjon. Pulo, 148-1

Pannellas 251-2

Papalo. Sierras del, 341-3

Parcelar. Pulo, 77-2

Pasqual. Monte, 316-2

Patane 105-3

Patos. Haven Dos 323-1

Paulo. Kerck van S., 267-1

Payta 304-3

PedraBranqua 101-5

Pedro en S. Paulo. Revier van

S., 341-1

Pedro Mascharenas 45-3

Penedo de S. Pedro 369-2

Pera. Pulo, 76-1

Pescadar 108-8

Pescadores. Ilha dos, 234-5

Pinaon. Pulo, 76-2

PicoN. Pulo, 94-4

Pinan. Pulo, 74-1

PiNHAL 163-6

Pinhay 180-1

Piqueno. Porto, 56-

i

Pon. Pulo, 150-1

Porto Grande 56-1

Porto Piqueno 56-1

Porto Santo 1 9-4

Pretta. Enseada, 1 73-3

Primeira. Punta, 17-8

Primeiras. Insulas, 17-14, 15

Pudeau 183-1

PuERTO de la Natividad 276-2

PuERTO DEL Marques 276-5

PuERTO Rigo 345-4

PUACOTA 64-2

Puloma 230-4

PUYFU 179-1

QuEDA 82-3

QuEiMADAS. Ylhas, 18-6, 7.

Quiloan 50-4

quimonsiquy 200-1

Rachado. Cabo, 77-3

Rebujan 284-1

Reijs Magos. Ilhas dos, 241-2

RigA. Villa, 341-4

RiO RIFFIAS 343-7

Robos. Isla de, 346-1

RoDRiGO. Porto de Don, 323-1

Roncador. Cabo de, 331-2

RoNCADOR. Cayo de, 331-4

Roxo. Cabo, 336-2

RuY LoBO. Ylhas de, 252-4
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Sabon 135-2

Sabon. Straet van, 94-5

Sacay 203-3

Sahona. La, 336-3

Salvador. Bahyo do, 319-3

Salvagiens 19-6

Sambilao. Pulo, 73-5

Sanbras. Aguauda de, 25-1

Sanchoan 1 15-2

Sanganaxeque 206-1

Sanguase. Coroa de, 36-3

Santos. Los, 327-3

Saquay 203-3

Sataguan 58-1

Saya da Malha 368-

1

Sebastiaen. Cabo de S., 50-2

Sedros. Isla de, 275-3

Seredio. Monte de S., 324-2

Serrana 330-5

Serranilla 331-3

Sesir. Pulo. 130-3

Sete Yrmaas 197-3, 4

SeVTA Vaqua 63-5

SiAN 125-1

Sidraon 108-2

Simonbara 217-4

SiNCAPURA 95-4

SiNOHA 1 12-1

SiON 121-1

SOFFALA 25-6

Spirito Santo 317-3

Sumbor 182-1

SUNDA 134-1

SuNDA Calapa 145-1

Syan 125-3

Syongicam 187-5

Taalhio 1 14-2

Taaquiton 163-4

Tachoo 178-7

Tambico 209-3

Tamboca 209-2

Talhado. Cabo, 17-4

TanadARA 61-5

Tanaxuma 196-2

Tandaya 277-2

Tanjamburo. Cabo, 73-4

Tanjamburo 95-1

Tanjambaro 138-1

Tanjanbasso 138-3

Tanjanbon 139-1

Tanora 200-2

Tanque del Rey 79-2

Tantaa 176-2

Tantheaa 176-2

Tartugas 332-4

Tayo. Pulo, 150-5

Tercera 369-3

TiMBASAN 186-2

Timon. Pulo, 103-1

TiNAY 188-6

Tinge. Pulo, 102-2

Tinhare 314-1

Tio. Pulo, 114-5

TocA 193-6

TOKONOFUCHY 202-2

TOMACHE 253-1

TOMXIJMA 202-4

ToNQUiON 168-3

TouMOO 210-6

TOZAQUE 210-2

Trauancor 88-2

Trïgo. Monte de, 322-1

Trinquanamale 63-3

Tristan da Cunha, 16-4, 5

Tristan de Tayde 151-2

TuBARON. Cabo de, 338-5

TuNDA. Pulo, 145-4

Tymao. Pulo, 103-1

Tymon. Pulo, 127-5

Tyngaron. Pulo, 132-4

Tynge. Pulo, 127-6

Uby. Pulo, 122-3

Umbra 201-3

Umbra (II) 219-1

Undo 202-1

UsQUY 205-2

uxymando 210-8

Varella98-1
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Varella. Ilhada, 190-3

Varella. Kaap, 108-6

Varella. Pulo, 138-8

VAsco DE Faria 118-1

Vaza Barrijs. Enseada de,

314-2

Vela. Cabo de, 327-6

Vellas. Islas de las, 282-1

Verberijn 84-2

Verde. Isla, 345-2

VlACONDAM 73-1

Villa RigA 341-4

ViNCENTE. San, 319-2

Vlaemsche Eylanden 282-2

Vmbra 201-3

Vooreylanden 21-1

Wolven. Eiland van de, 324-1

Xabony 213-10

Xabuxy 199-1^

Xarugo 333-1

Xaxuma 178-2

Xebuxij 213-9

Xibuxij 199-1

XiQUij 216-3

Xynaco 210-7

-Yabaque 338-6

Ycoo 198-1

Yrmaos. Dos, 45-2

Yrmaas. Duas, 252-2

Yrmaas. Sete, 197-3,4
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